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Pozměňovací návrh  80 

Marcus Pretzell 

 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

1. přijímá níže uvedený postoj 

v prvním čtení; 

1. odmítá níže uvedený postoj. 

Zeměpisné blokování může představovat 

nebezpečí, pokud je iniciováno vládami 

a jeho cílem je cenzura nežádoucích 

názorů. Kromě toho může mít zeměpisné 

blokování závažné nepříznivé dopady, 

jestliže zákonné organizace kolektivní 

správy práv vyvíjejí tlak na on-line 

platformy, aby blokovaly obsahy na 

území, na němž působí. Soukromoprávní 

diskriminace, kterou provádějí soukromí 

poskytovatelé a má smluvní základ, by 

však neměla být předmětem státní 

regulace. Nicméně právě o to se v daném 

stanovisku jedná. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o řešení zeměpisného blokování a jiných 

forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli 

státní příslušnosti, místu bydliště či místu 

usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

o řešení bezdůvodného zeměpisného 

blokování a jiných forem diskriminace na 

vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti či 

místu bydliště spotřebitelů a o změně 

nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 

2009/22/ES 

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP) 
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Pozměňovací návrh  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Název  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o řešení zeměpisného blokování a jiných 

forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli 

státní příslušnosti, místu bydliště či místu 

usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

o řešení bezdůvodného zeměpisného 

blokování a jiných forem diskriminace na 

vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo dočasnému umístění 

či místu usazení zákazníků a o změně 

nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 

2009/22/ES 

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Název  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o řešení zeměpisného blokování a jiných 

forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli 

státní příslušnosti, místu bydliště či místu 

usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

o řešení zeměpisného blokování a jiných 

forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli 

státní příslušnosti, místu bydliště, 

dočasnému umístění či místu usazení 

zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP) 
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Pozměňovací návrh  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech 

obchodníci upírají spotřebitelům, kteří 

hodlají uzavřít přeshraniční obchodní 

transakce, přístup ke zboží či službám 

nebo v tomto ohledu používají odlišné 

podmínky z čistě obchodních důvodů. 

(1) K zeměpisnému blokování dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

nebo poskytují služby ve více než jednom 

členském státě, blokují nebo omezují 

přístup ke svým on-line rozhraním, jako 

např. internetovým stránkám a aplikacím, 

pro zákazníky z jiných členských států, 

kteří hodlají uzavírat přeshraniční 

obchodní transakce. Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných on-line opatření ze 

strany určitých obchodníků, v jejichž rámci 

se používají odlišné podmínky pro přístup 

k jejich zboží a službám čistě na základě 

IP adresy zákazníka. Pro toto rozdílné 

zacházení může někdy existovat objektivní 

odůvodnění na základě rozsahu nebo 

povahy daného podnikání. 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro spotřebitele 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto spotřebitelům z jiných 

členských států používají odlišné 

podmínky pro přístup k jejich zboží 

a službám on-line i off-line. Pro toto 

rozdílné zacházení sice může někdy 

existovat objektivní odůvodnění, v jiných 

případech obchodníci upírají 

spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. Tato praxe narušuje 

základní účel vnitřního trhu, snižuje 

možnosti spotřebitelů a úroveň 

hospodářské soutěže. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro spotřebitele 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto spotřebitelům z jiných 

členských států používají odlišné 

podmínky pro přístup k jejich zboží 

a službám on-line i off-line. Pro toto 

rozdílné zacházení sice může někdy 

existovat objektivní odůvodnění, v jiných 

případech obchodníci upírají 

spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky 

z nepodložených důvodů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. Podle provedených 

analýz by odstranění neoprávněného 

zeměpisného blokování a dalších druhů 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti 

zákazníků nebo jejich místa bydliště nebo 

místa, kde jsou usazeni, mohlo přispět 

k rozšíření trhu o 1,1 % a k průměrnému 

snížení cen o 0,5 % až o 0,6 %. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  88 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může výjimečně existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup ke 

zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

přeshraniční obchodní transakce, přístup 

ke zboží či službám nebo v tomto ohledu 

používají odlišné podmínky z čistě 

obchodních důvodů. 

(1) Pro uskutečnění cíle spočívajícího 

v zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu coby prostoru bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb, a to mimo 

jiné volný pohyb zboží a služeb, není 

dostačující odstranit mezi členskými státy 

pouze státní hranice. Toto odstranění 

mohou narušovat soukromé subjekty 

zaváděním překážek, které neodpovídají 

svobodám vnitřního trhu. K tomu dochází 

v případech, kdy obchodníci, kteří působí 

v jednom členském státě, blokují nebo 

omezují přístup ke svým on-line 

rozhraním, jako např. internetovým 

stránkám a aplikacím, pro zákazníky 

z jiných členských států, kteří hodlají 

uzavírat přeshraniční obchodní transakce 

(tato praxe je známa jako zeměpisné 

blokování). Dochází k tomu také 

prostřednictvím jiných opatření ze strany 

určitých obchodníků, v jejichž rámci se 

vůči těmto zákazníkům z jiných členských 

států používají odlišné podmínky pro 

přístup k jejich zboží a službám on-line 

i off-line. Pro toto rozdílné zacházení sice 

může někdy existovat objektivní 

odůvodnění, v jiných případech obchodníci 

upírají spotřebitelům, kteří hodlají uzavřít 

obchodní transakce, přístup ke zboží či 

službám nebo v tomto ohledu používají 

odlišné podmínky z čistě obchodních 

důvodů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Toto nařízení představuje dílčí 

aspekt, který má společně se směrnicí 

o některých aspektech smluv o prodeji 

zboží a zrušení směrnice 1999/44/ES a se 

směrnicí o některých aspektech smluv 

o poskytování digitálního obsahu 

a digitálních služeb přispět k vytvoření 

digitálního vnitřního trhu.  

Or. de 

Odůvodnění 

Návrh nařízení se má výslovně posuzovat v souvislosti s dalšími legislativními návrhy na 

vytvoření digitálního vnitřního trhu a jeho úspěch na nich rovněž závisí. Proto by měl být 

vytvořen odkaz na směrnici o některých aspektech smluv o prodeji zboží a zrušení směrnice 

1999/44/ES a rovněž na směrnici o některých aspektech smluv o poskytování digitálního 

obsahu a digitálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží 

a služeb, čímž omezují práva zákazníků 

a brání jim v tom, aby měli prospěch 

z širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 

transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání 

realizaci veškerého růstového potenciálu 

vnitřního trhu. Objasnění situací, v nichž 

nemůže pro rozdílné zacházení tohoto 

druhu existovat žádné odůvodnění, by 

mělo všem účastníkům přeshraničních 

transakcí přinést jasnost a právní jistotu 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží 

a služeb, čímž omezují práva spotřebitelů 

a brání jim v tom, aby měli prospěch 

z širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 

transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání plnému 

růstovému potenciálu skutečně 

integrovaného vnitřního trhu a jeho 

podpoře. Objasnění situací, v nichž 

nemůže pro rozdílné zacházení tohoto 

druhu existovat žádné odůvodnění, by 

mělo všem účastníkům přeshraničních 
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a mělo by zajistit účinné používání 

a prosazování předpisů o nepřípustnosti 

diskriminace na celém vnitřním trhu. 

transakcí přinést jasnost a právní jistotu 

a mělo by zajistit účinné používání 

a prosazování předpisů o nepřípustnosti 

diskriminace na celém vnitřním trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží 

a služeb, čímž omezují práva zákazníků 

a brání jim v tom, aby měli prospěch 

z širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 

transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání realizaci 

veškerého růstového potenciálu vnitřního 

trhu. Objasnění situací, v nichž nemůže pro 

rozdílné zacházení tohoto druhu existovat 

žádné odůvodnění, by mělo všem 

účastníkům přeshraničních transakcí 

přinést jasnost a právní jistotu a mělo by 

zajistit účinné používání a prosazování 

předpisů o nepřípustnosti diskriminace na 

celém vnitřním trhu. 

(2) Někteří obchodníci takto uměle 

segmentují vnitřní trh podél vnitřních 

hranic a brání volnému pohybu zboží 

a služeb, čímž omezují práva spotřebitelů 

a brání jim v tom, aby měli prospěch 

z širšího výběru a optimálních podmínek. 

Tato diskriminační praxe je důležitým 

faktorem, který přispívá k relativně nízké 

úrovni přeshraničních obchodních 

transakcí v rámci Unie, a to i v odvětví 

elektronického obchodu, což brání realizaci 

veškerého růstového potenciálu vnitřního 

trhu. Objasnění situací, v nichž nemůže pro 

rozdílné zacházení tohoto druhu existovat 

žádné odůvodnění, by mělo všem 

účastníkům přeshraničních transakcí 

přinést jasnost a právní jistotu a mělo by 

zajistit účinné používání a prosazování 

předpisů o nepřípustnosti diskriminace na 

celém vnitřním trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu 

usazení navíc mohou vznikat v důsledku 

opatření ze strany obchodníků usazených 

ve třetích zemích, které leží mimo oblast 

působnosti uvedené směrnice. 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místu 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu. Zeměpisné blokování a další 

formy diskriminace kvůli státní příslušnosti 

či místu bydliště navíc mohou vznikat 

v důsledku opatření ze strany obchodníků 

usazených ve třetích zemích, které leží 

mimo oblast působnosti uvedené směrnice. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místu 

bydliště nebo dočasnému umístění. Toto 
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účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

navíc mohou vznikat v důsledku opatření 

ze strany obchodníků usazených ve třetích 

zemích, které leží mimo oblast působnosti 

uvedené směrnice. 

ustanovení však nebylo plně účinné při 

potírání diskriminace a dostatečným 

způsobem nesnížilo právní nejistotu, 

zejména pak vzhledem k možnosti 

odůvodnit rozdíly v zacházení, které toto 

ustanovení povoluje, a k souvisejícím 

obtížím při jeho prosazování v praxi. 

Zeměpisné blokování a další formy 

diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště, dočasnému umístění či místu 

usazení navíc mohou vznikat v důsledku 

opatření ze strany obchodníků usazených 

ve třetích zemích, které leží mimo oblast 

působnosti uvedené směrnice. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místu 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti či místu bydliště navíc mohou 
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usazení navíc mohou vznikat v důsledku 

opatření ze strany obchodníků usazených 

ve třetích zemích, které leží mimo oblast 

působnosti uvedené směrnice. 

vznikat v důsledku opatření ze strany 

obchodníků usazených ve třetích zemích, 

které leží mimo oblast působnosti uvedené 

směrnice, a tato opatření je nutné řešit. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

navíc mohou vznikat v důsledku opatření 

ze strany obchodníků usazených ve třetích 

zemích, které leží mimo oblast působnosti 

uvedené směrnice. 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místu 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo 

dočasnému umístění či místu usazení 

navíc mohou vznikat v důsledku opatření 

ze strany obchodníků usazených ve třetích 

zemích, které leží mimo oblast působnosti 

uvedené směrnice. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
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2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místě 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

navíc mohou vznikat v důsledku opatření 

ze strany obchodníků usazených ve třetích 

zemích, které leží mimo oblast působnosti 

uvedené směrnice. 

(3) Podle článku 20 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES17 mají členské státy zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení v Unii 

nezacházeli s příjemci služeb rozdílně 

kvůli jejich státní příslušnosti nebo místu 

bydliště. Toto ustanovení však nebylo plně 

účinné při potírání diskriminace 

a dostatečným způsobem nesnížilo právní 

nejistotu, zejména pak vzhledem 

k možnosti odůvodnit rozdíly v zacházení, 

které toto ustanovení povoluje, a 

k souvisejícím obtížím při jeho 

prosazování v praxi. Zeměpisné blokování 

a další formy neodůvodněné diskriminace 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či 

místu usazení navíc mohou vznikat 

v důsledku opatření ze strany obchodníků 

usazených ve třetích zemích, které leží 

mimo oblast působnosti uvedené směrnice. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  98 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Cílem tohoto nařízení je vyjasnit 

článek 20 směrnice 2006/123/ES. 

Nařízení by nemělo být chápáno jako 

náhrada směrnice 2006/123/ES, a to ani 

v souvislosti s oblastí působnosti této 

směrnice, kde se toto nařízení řídí 

stejnými zásadami, vyjma činností 

uvedených v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES, ani pokud jde o jeho dopad, 

jelikož použití směrnice 2006/123/ES je 

nezávislé na použití tohoto nařízení 

a doplňuje je. Toto nařízení by nemělo 

omezovat svobodu podnikání a smluvní 

svobodu vymezenou v článku 16 Listiny 

základních práv Evropské unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Pro účely zajištění řádného 

fungování vnitřního trhu jsou proto nutná 

cílená opatření stanovená tímto nařízením, 

která poskytnou jasný, jednotný a účelný 

soubor pravidel pro vybraný počet otázek. 

(4) Pro účely zajištění řádného 

fungování vnitřního trhu jsou proto nutná 

cílená opatření stanovená tímto nařízením, 

která poskytnou jasný, jednotný a účelný 

soubor pravidel pro vybraný počet otázek. 

Při tom se zohlední čtyři základní svobody 

vnitřního trhu Evropské unie, jejichž 

právní základ se nachází ve Smlouvě 

o fungování Evropské unie (SFEU). 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie, přičemž jsou z jeho 

působnosti vyňaty činnosti uvedené v čl. 2 

odst. 2 směrnice 2006/123/ES. Nařízení 

usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit (5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 
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diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti nebo 

místu bydliště spotřebitelů, včetně 

zeměpisného blokování, při přeshraničních 

obchodních transakcích mezi obchodníky 

a zákazníky souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění spotřebitelů, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

neodůvodněné diskriminaci kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení zákazníků, včetně zeměpisného 

blokování, při přeshraničních obchodních 

transakcích mezi obchodníky a zákazníky 

souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

neodůvodněné diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 
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usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění spotřebitelů, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

neodůvodněné diskriminaci kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení zákazníků, včetně zeměpisného 

blokování, při přeshraničních obchodních 

transakcích mezi obchodníky a zákazníky 

souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  104 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

a nehmotných statků v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště, dočasnému umístění nebo místu 

usazení zákazníků, včetně zeměpisného 

blokování, při přeshraničních obchodních 
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mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

transakcích mezi obchodníky a zákazníky 

souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště, dočasném 

umístění nebo místu usazení. Tato další 

kritéria lze použít zejména na základě 

informací uvádějících fyzické umístění 

zákazníků, jako např. IP adresa používaná 

při přístupu k on-line rozhraní, adresa 

zadaná pro dodání zboží, provedená volba 

jazyka nebo členský stát, v němž byl vydán 

platební prostředek zákazníka. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo dočasném 

umístění nebo místu usazení. Tato další 

kritéria lze použít zejména na základě 

informací uvádějících fyzické umístění 
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adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

zákazníků, jako např. IP adresa používaná 

při přístupu k on-line rozhraní, adresa 

zadaná pro dodání zboží, provedená volba 

jazyka nebo členský stát, v němž byl vydán 

platební prostředek zákazníka. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

obchodních transakcích mezi obchodníky 

a zákazníky souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci vnitřního 

trhu. Nařízení usiluje o řešení přímé 

i nepřímé diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při 

přeshraničních obchodních transakcích 

mezi obchodníky a zákazníky souvisejících 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci Unie. Nařízení usiluje o řešení 

přímé i nepřímé diskriminace, a zahrnuje 

tedy i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

(5) Cílem tohoto nařízení je zabránit 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení zákazníků, 

včetně zeměpisného blokování, při on-line 

přeshraničních obchodních transakcích 

souvisejících s prodejem zboží 

a poskytováním služeb v rámci Unie. 

Nařízení usiluje o řešení přímé i nepřímé 

diskriminace, a zahrnuje tedy 

i neodůvodněné rozdílné zacházení na 

základě jiných rozlišujících kritérií, které 

vedou ke stejnému výsledku jako použití 

kritérií přímo založených na státní 

příslušnosti, místu bydliště nebo místu 

usazení. Tato další kritéria lze použít 

zejména na základě informací uvádějících 

fyzické umístění zákazníků, jako např. IP 

adresa používaná při přístupu k on-line 

rozhraní, adresa zadaná pro dodání zboží, 

provedená volba jazyka nebo členský stát, 

v němž byl vydán platební prostředek 

zákazníka. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Zeměpisné blokování je 

neslučitelné se základními zásadami 

jednotného trhu. Existuje však řada 

oprávněných důvodů, pro které by se 

společnosti, zvláště malé a střední podniky 
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a mikropodniky, měly vyhýbat 

přeshraničnímu obchodu nebo jej odmítat 

či upravovat všeobecné obchodní 

podmínky, a to zejména v souvislosti 

s odlišným právním prostředím včetně 

daňové a fiskální problematiky, 

dodatečných vnitrostátních požadavků, 

dodatečných dodacích nákladů nebo 

jazykových požadavků na předsmluvní 

informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Ustanovení tohoto nařízení 

o zákazu diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním podle místa bydliště 

zákazník neukládají obchodníkům 

obecnou povinnost prodávat své zboží 

nebo služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Toto nařízení by nemělo mít vliv 

na pravidla práva hospodářské soutěže 

v oblasti selektivního prodeje a mělo by 

nastavit rozumnou rovnováhu mezi 

zákazem neodůvodněné diskriminace 

a ochranou smluvní svobody, aby bylo 

možno rozvíjet diferencované obchodní 
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strategie. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  112 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Toto nařízení by nemělo 

zpochybnit vnitrostátní právní úpravy, 

které stanoví dodržování jednotné ceny 

knihy v papírové i digitální podobě. 

Dodržení vnitrostátních právních předpisů 

o jednotné ceně knihy může legitimně 

odůvodnit uplatňování odlišných 

podmínek prodeje ze strany dodavatelů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být v příslušných případech zajištěn 

soulad mezi tímto nařízením a směrnicí 

2006/123/ES. Přístup k retailovým 

finančním službám včetně platebních 

služeb by měl tedy být vyňat, a to bez 

ohledu na ustanovení tohoto nařízení 

týkající se nepřípustnosti diskriminace 
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ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

u plateb. 

Or. en 

(Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 3 a oblasti působnosti nařízení) 

 

Pozměňovací návrh  114 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby a nehmotné statky, 

jejichž hlavní vlastností je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany 

a jejich využívání, u nichž má obchodník 

právo používat takový obsah pro příslušná 

území. Zařazení audiovizuálních služeb 
včetně služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí, je zvláště důležité pro 
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poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

naplnění očekávání spotřebitelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na díla jiné než 

audiovizuální povahy chráněná 

autorským právem, je-li obsah blokován 

z důvodů nesouvisejících s autorským 

právem, a elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 
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tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, Komise by nicméně měla 

přezkoumat možnosti jeho začlenění do 

oblasti působnosti tohoto nařízení, a to 

bez ohledu na ustanovení tohoto nařízení 

týkající se nepřípustnosti diskriminace 

u plateb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4. Audiovizuální 

služby včetně služeb, jejichž hlavním 

rysem je poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 
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diskriminace u plateb.  

Or. de 

Odůvodnění 

Přístup k dílům chráněným autorskými právy nebo jiným předmětům ochrany a jejich 

využívání by měl být i nadále vyloučen z oblasti působnosti tohoto nařízení. Jinak by 

docházelo k překrývání s jinými právními předpisy EU. 

 

Pozměňovací návrh  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. Audiovizuální 

služby včetně služeb, jejichž hlavním 

rysem je poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 
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diskriminace u plateb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Vicky Ford 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

jsou audiovizuální služby včetně služeb, 

jejichž hlavním rysem je poskytování 

přístupu k vysílání sportovních akcí a které 

se poskytují na základě výlučných 

územních licencí, z působnosti tohoto 

nařízení vyňaty. Přístup k retailovým 

finančním službám včetně platebních 

služeb by měl tedy být také vyňat, a to bez 

ohledu na ustanovení tohoto nařízení 

týkající se nepřípustnosti diskriminace 

u plateb. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  119 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, nicméně pod 

podmínkou dodržení zvláštní výjimky 

stanovené v článku 4 a následného 

zhodnocení této výjimky stanoveného 

v článku 9. Audiovizuální služby včetně 

služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 

regulační a administrativní překážky pro 

obchodníky byly v celé Unii v některých 

odvětvích služeb odstraněny v důsledku 

provedení směrnice 2006/123/ES, a to 

z hlediska její věcné působnosti, měl by 

být zajištěn soulad mezi tímto nařízením 

a směrnicí 2006/123/ES. V důsledku toho 

by se ustanovení tohoto nařízení měla 

mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, nicméně pod podmínkou dodržení 

zvláštní výjimky stanovené v článku 4 

a následného zhodnocení této výjimky 

stanoveného v článku 9. Audiovizuální 

služby jsou stejně tak kulturní služby jako 

služby hospodářské. Jejich význam 

odůvodňuje uplatnění zvláštních pravidel 

na tyto služby. Proto jsou audiovizuální 

služby včetně služeb, jejichž hlavním 

účelem je poskytování přístupu k vysílání 

sportovních akcí a které se poskytují na 

základě výlučných územních licencí, 

z působnosti tohoto nařízení vyňaty. 

Přístup k retailovým finančním službám 

včetně platebních služeb by měl tedy být 

také vyňat, a to bez ohledu na ustanovení 

tohoto nařízení týkající se nepřípustnosti 

diskriminace u plateb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Vicky Ford 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Ustanovení tohoto nařízení by se 

měla mimo jiné uplatnit na elektronicky 

poskytované služby jiné než audiovizuální 

povahy, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, s výhradou 

zvláštní výjimky stanovené v článku 4. 

Jiné než audiovizuální služby chráněné 

autorským právem se opírají o složitou síť 

územních licencí. Tudíž v případě, že 

hlavním rysem těchto služeb je 

poskytování děl chráněných autorskými 

právy nebo jiných chráněných předmětů, 

jsou z působnosti článku 4 vyloučeny. 

Toto vyloučení podléhá přehodnocení po 

posouzení podle článku 9. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro vyjasnění přesné povahy výjimky podle článku 4. 

 

Pozměňovací návrh  121 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Vzhledem ke specifické povaze 

kulturních děl, jejichž šíření funguje 

podle zvláštních obchodních modelů, by 

toto nařízení nemělo mít dopad na zásadu 

teritoriality autorského práva 

v jednotlivých odvětvích kultury. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu. V tomto ohledu však 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/200818, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1177/201019 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/201120 již obsahují obecné 

zákazy diskriminace, které zahrnují 

všechny diskriminační praktiky, které se 

toto nařízení snaží řešit. Dále existuje 

záměr změnit v tomto smyslu v blízké 

budoucnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. 

Z těchto důvodů a pro zajištění souladu 

s rozsahem působnosti směrnice 

2006/123/ES by měly služby v oblasti 

dopravy zůstat mimo oblast působnosti 

tohoto nařízení. 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu, a proto by se ustanovení 

tohoto nařízení měla uplatňovat rovněž na 

tyto služby. 

__________________  

18Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 

2008 o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve 

Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, 

s. 3). 

 

19 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 

24. listopadu 2010 o právech cestujících 

při cestování po moři a na vnitrozemských 

vodních cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

 

20 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 

2011 o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 
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28.2.2011, s. 1). 

21 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 

2007 o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 

Or. en 

(Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 3 a oblasti působnosti nařízení) 

 

Pozměňovací návrh  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu. V tomto ohledu však 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/200818, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1177/201019 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/201120 již obsahují obecné 

zákazy diskriminace, které zahrnují 

všechny diskriminační praktiky, které se 

toto nařízení snaží řešit. Dále existuje 

záměr změnit v tomto smyslu v blízké 

budoucnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. 

Z těchto důvodů a pro zajištění souladu 

s rozsahem působnosti směrnice 

2006/123/ES by měly služby v oblasti 

dopravy zůstat mimo oblast působnosti 

tohoto nařízení. 

(7) Rozlišování podmínek nebo cen 

pro přeshraniční transakce mezi 

členskými státy ve vztahu k dopravním 

službám, zejména s ohledem na prodej 

jízdenek, stále spadá do oblasti působnosti 

uvedené směrnice. Obsah obchodní 

nabídky a s ní spojené podmínky se proto 

nemohou lišit v závislosti na IP adrese. 

Současně jsou vyloučeny poplatky spojené 

s elektronickou platbou. 

__________________  

18Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 

2008 o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve 

Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, 

s. 3). 

 



 

PE599.759v01-00 36/133 AM\1117294CS.docx 

CS 

19Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o právech cestujících při 

cestování po moři a na vnitrozemských 

vodních cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

 

20 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 

2011 o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 

21 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 

2007 o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  124 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K diskriminaci může také docházet 

ve vztahu k službám v oblasti dopravy, 

zejména s ohledem na prodej jízdenek pro 

osobní přepravu. V tomto ohledu však 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/200818, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1177/201019 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/201120 již obsahují obecné 

zákazy diskriminace, které zahrnují 

všechny diskriminační praktiky, které se 

toto nařízení snaží řešit. Dále existuje 

záměr změnit v tomto smyslu v blízké 

budoucnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. 

Z těchto důvodů a pro zajištění souladu 

s rozsahem působnosti směrnice 

(7) K diskriminaci dochází ve vztahu 

k službám v oblasti dopravy, zejména 

s ohledem na prodej jízdenek pro osobní 

přepravu, přestože nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200818, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1177/201019 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 181/201120 již 

obsahují obecné zákazy diskriminace, které 

zahrnují všechny diskriminační praktiky, 

které se toto nařízení snaží řešit. Dále 

existuje záměr změnit v tomto smyslu 

v blízké budoucnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/200721. 

Z těchto důvodů by buď po přezkumu 

tohoto nařízení měly být služby v odvětví 

dopravy začleněny do oblasti působnosti 
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2006/123/ES by měly služby v oblasti 

dopravy zůstat mimo oblast působnosti 

tohoto nařízení. 

tohoto nařízení, nebo by měl být zákaz 

diskriminace zahrnující všechny 

diskriminační praktiky účinně vymáhán 

prostřednictvím zvláštních právních 

předpisů Unie v této oblasti. 

__________________ __________________ 

18Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 

o společných pravidlech pro provozování 

leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. 

L 293, 31.10.2008, s. 3). 

18Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 

o společných pravidlech pro provozování 

leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. 

L 293, 31.10.2008, s. 3). 

19Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o právech cestujících při cestování po 

moři a na vnitrozemských vodních cestách 

a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. 

věst. L 334, 17.12.2010, s. 1). 

19Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o právech cestujících při cestování po 

moři a na vnitrozemských vodních cestách 

a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. 

věst. L 334, 17.12.2010, s. 1). 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 

o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 

o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 

o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 

o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Toto nařízení by mělo upravovat 

i prodej balíčků služeb. Obchodník by 

však neměl mít povinnost prodat balíček 

služeb, jestliže nemá zákonné právo 

poskytovat část jedné nebo více služeb 
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zahrnutých do takového balíčku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200822 

nesmí volba rozhodného práva 

použitelného na smlouvy mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, který svou 

podnikatelskou nebo profesionální 

činnost provozuje v zemi, kde má 

spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo tuto 

činnost jakýmkoli způsobem zaměřuje na 

tuto zemi nebo na několik zemí včetně této 

země, ve svém důsledku zbavit spotřebitele 

ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, 

od nichž se nelze smluvně odchýlit podle 

práva země, kde má spotřebitel své 

obvyklé bydliště. Podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1215/201223 v otázkách souvisejících se 

smlouvou uzavřenou mezi spotřebitelem 

a obchodníkem, který má bydliště 

v některém členském státě a provozuje 

podnikatelskou nebo profesionální 

činnost v členském státě, v němž má 

bydliště spotřebitel, nebo tuto činnost 

jakýmkoli způsobem zaměřuje na tento 

členský stát nebo na několik států včetně 

tohoto členského státu, může spotřebitel 

podat žalobu proti smluvnímu partnerovi 

u soudů členského státu, v němž má 

bydliště, a žaloba proti spotřebiteli může 

být podána pouze u těchto soudů. 

vypouští se 

__________________  

22 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 
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2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

23 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 

12. prosince 2012 o příslušnosti 

a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech (Úř. 

věst. L 351, 20.12.2012, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200822 

nesmí volba rozhodného práva 

použitelného na smlouvy mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, který svou 

podnikatelskou nebo profesionální 

činnost provozuje v zemi, kde má 

spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo tuto 

činnost jakýmkoli způsobem zaměřuje na 

tuto zemi nebo na několik zemí včetně této 

země, ve svém důsledku zbavit spotřebitele 

ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, 

od nichž se nelze smluvně odchýlit podle 

práva země, kde má spotřebitel své 

obvyklé bydliště. Podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1215/201223 v otázkách souvisejících se 

smlouvou uzavřenou mezi spotřebitelem 

a obchodníkem, který má bydliště 

v některém členském státě a provozuje 

podnikatelskou nebo profesionální činnost 

v členském státě, v němž má bydliště 

spotřebitel, nebo tuto činnost jakýmkoli 

způsobem zaměřuje na tento členský stát 

nebo na několik států včetně tohoto 

členského státu, může spotřebitel podat 

(9) Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/200822. V případech, 

kdy obchodník aktivně zaměřuje nebo 

deklaruje svou činnost do země nebo 

několika zemí, kde má spotřebitel své 

obvyklé bydliště, nesmí volba rozhodného 

práva použitelného na smlouvy mezi 

spotřebitelem a obchodníkem ve svém 

důsledku zbavit spotřebitele ochrany, 

kterou mu poskytují ustanovení, od nichž 

se nelze smluvně odchýlit podle práva 

země, kde má spotřebitel své obvyklé 

bydliště. Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201223 

v otázkách souvisejících se smlouvou 

uzavřenou mezi spotřebitelem 

a obchodníkem, který má bydliště 

v některém členském státě a provozuje 

podnikatelskou nebo profesionální činnost 

v členském státě, v němž má bydliště 

spotřebitel, nebo tuto činnost jakýmkoli 

způsobem zaměřuje na tento členský stát 

nebo na několik států včetně tohoto 

členského státu, může spotřebitel podat 

žalobu proti smluvnímu partnerovi u soudů 
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žalobu proti smluvnímu partnerovi u soudů 

členského státu, v němž má bydliště, 

a žaloba proti spotřebiteli může být podána 

pouze u těchto soudů. 

členského státu, v němž má bydliště, 

a žaloba proti spotřebiteli může být podána 

pouze u těchto soudů. 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv 

na právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

(10) Tímto nařízením nejsou dotčeny 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména by pak samotná skutečnost, že 

obchodník dodržuje toto nařízení, neměla 

být vykládána tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost na členský stát, v němž má 

spotřebitel obvyklé bydliště nebo bydliště 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 

(ES) č. 593/2008 a čl. 17 odst. 1 písm. c) 
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nařízení (EU) č. 1215/2012. Proto by 

obchodník, který v souladu s tímto 

nařízením neblokuje nebo neomezuje 

přístup zákazníků z jiného členského státu 

ke svým on-line rozhraním, neuplatňuje 

různé obecné podmínky přístupu, když 

prodává zboží nebo poskytuje služby 

v případech stanovených v tomto nařízení, 

nebo různé podmínky pro platební 

transakce v rámci platebních prostředků, 

které přijímá, neměl být jen na základě 

těchto důvodů považován pro účely určení 

rozhodného práva a příslušnosti za 

obchodníka, který zaměřuje svou činnost 

na členský stát, v němž má spotřebitel 

obvyklé bydliště nebo bydliště. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Z textu by měla být zjevná interakce mezi nařízeními Řím I, Brusel I a nařízením 

o zeměpisném blokování. Tento text by měl zajistit soulad se stávajícím právním rámcem 

i právní jistotu pro podniky i spotřebitele tím, že výslovně vymezí, že soulad s tímto nařízením 

sám o sobě neznamená, že obchodník zaměřuje svou činnost na jiný trh. 

 

Pozměňovací návrh  129 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. b) nařízení (ES) č. 593/2008 a čl. 17 

odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 

č. 1215/2012. Proto by samotná 

skutečnost, že obchodník neblokuje nebo 

neomezuje přístup zákazníků z jiného 

členského státu ke svému on-line 

rozhraní, neuplatňuje různé obecné 

podmínky přístupu v případech 

stanovených v tomto nařízení nebo 

neuplatňuje různé podmínky smluvních 

transakcí, pokud jde o platební 

prostředky, které přijímá, neměla být pro 

účely určení rozhodného práva 

a příslušnosti považována za známku 

toho, že obchodník zaměřuje svou činnost 

na členský stát spotřebitele. Vyplývá to 

z judikatury Soudního dvora Evropské 

unie, podle níž při stanovování toho, zda 

obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele, musí být 

prokázáno, že obchodník projevil svou 

vůli tak učinit. Existenci takové vůle nelze 

předpokládat, jestliže obchodník pouze 

plní zákonné povinnosti stanovené v tomto 

nařízení. Z judikatury Soudního dvora 

Evropské unie rovněž vyplývá, že 

dostupnost internetové stránky v jiném 

členském státě, než ve kterém je 

obchodník usazen, není dostatečným 
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důvodem k určení toho, že obchodník 

zaměřuje svou činnost na jiný členský 

stát. Navíc otázka toho, zda je internetová 

stránka interaktivní, není rozhodujícím 

faktorem. Obchodník by však měl mít 

možnost zaměřit svou činnost na členský 

stát, kde má spotřebitel obvyklé bydliště 

nebo bydliště. Měla by být provedena 

individuální analýza, která určí, zda 

existují další prvky přesahující prosté 

plnění stávajících závazných ustanovení 

a zda tyto prvky představují důkaz, 

z něhož lze dovodit, že obchodník se snaží 

zaměřit svou činnost na členský stát, 

v němž má spotřebitel obvyklé bydliště 

nebo bydliště. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  130 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

(10) Toto nařízení by nemělo, pokud to 

nebude nezbytně nutné, mít vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v občanských věcech, zvláště pak na 

ustanovení o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy a o příslušnosti soudů, 

která jsou uvedena v nařízení Evropského 
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593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/201225, včetně použití těchto 

právních předpisů a ustanovení 

v jednotlivých případech. Zejména pak by 

samotná skutečnost, že obchodník jedná 

v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, 

neměla být vykládána tak, že obchodník 

zaměřuje svou činnost na členský stát 

spotřebitele za účelem takového použití. 

Krom toho za účelem stanovení 

rozhodného právního předpisu a soudní 

příslušnosti, pouhý fakt, že obchodník 

neblokuje nebo neomezuje přístup ke 

svému online rozhraní z jiného členského 

státu, nebo že nestanoví různé podmínky 

přístupu v případech uvedených v tomto 

nařízení, nebo neuplatní omezení plateb, 

neznamená, že by obchodník zaměřoval 

svou činnost na členský stát zákazníka, 

leda by obchodník vyjádřil jasný zájem, že 

chce svou činnost zaměřit na členský stát, 

kde má zákazník bydliště nebo obvyklý 

pobyt, například prostřednictvím 

dostupnosti doručování nebo 

prostřednictvím reklamních sdělení, která 

k němu budou odkazovat.  

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu 

s ustanoveními tohoto nařízení, neměla 

být vykládána tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost na členský stát spotřebitele 

za účelem takového použití. 

(10) Toto nařízení by nemělo zavádět 

další pravidla týkající se soudní spolupráce 

v občanských věcech, zvláště pak na 

ustanovení o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy a o příslušnosti soudů, 

která jsou uvedena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/200824 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/201225. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Samotná skutečnost, že obchodník jedná 

v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, 

by neměla být vykládána tak, že obchodník 

zaměřuje svou činnost na členský stát 

spotřebitele ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení 

(ES) č. 593/2008 a čl. 17 odst. 1 písm. c) 

nařízení (EU) 1215/2012. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv 

na právní předpisy Unie týkající se soudní 

(10) Tímto nařízením by neměly být 

dotčeny právní předpisy Unie týkající se 
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spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

soudní spolupráce v občanských věcech, 

zvláště pak na ustanovení o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

a o příslušnosti soudů, která jsou uvedena 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/200824 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/201225, 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník poskytne přístup ke svému on-

line rozhraní spotřebitelům z jiných 

členských států a jedná v souladu 

s ustanoveními tohoto nařízení, neměla být 

vykládána tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost na členský stát spotřebitele za 

účelem takového použití. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v občanských věcech, zvláště 

pak na ustanovení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy a o příslušnosti 

soudů, která jsou uvedena v nařízení 

(10) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

právní předpisy Unie v oblasti 

mezinárodního práva soukromého 

a zejména v oblasti soudní spolupráce 

v občanských věcech, zvláště pak na 

ustanovení o právu rozhodném pro smluvní 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

593/20081 a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20122 

včetně použití těchto právních předpisů 

a ustanovení v jednotlivých případech. 

Zejména pak by samotná skutečnost, že 

obchodník jedná v souladu s ustanoveními 

tohoto nařízení, neměla být vykládána tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele za účelem 

takového použití. 

závazkové vztahy a o příslušnosti soudů, 

která jsou uvedena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/20081 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/20122 včetně použití těchto 

právních předpisů a ustanovení 

v jednotlivých případech. Zejména pak by 

samotná skutečnost, že obchodník jedná 

v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, 

neměla být vykládána tak, že obchodník 

zaměřuje svou činnost na členský stát 

spotřebitele za účelem takového použití. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, 

s. 6). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 

2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  135 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Aby se při snaze o dodržování 

tohoto nařízení předešlo dojmu, že 

obchodníci se zbožím a službami zaměřují 

prodej na spotřebitele v jiném členském 

státě, ačkoli tomu tak není, mělo by se 

předpokládat, že tito obchodníci zaměřují 

svůj prodej na trhy uvedené v jejich 

všeobecných podmínkách přístupu 

platných v době prodeje. Konkrétně, pro 

účely použití nařízení (ES) č. 593/2008 
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a nařízení (ES) č. 1215/2012, by se mělo 

mít za to, že prodej zboží a služeb, přístup 

ke zboží a službám a jejich použití ze 

strany spotřebitele podle tohoto nařízení 

probíhá v členském státě místa usazení 

obchodníka, respektive v členském státě, 

kde obchodník ve svých všeobecných 

podmínkách přístupu nabízí doručení. 

Spotřebitel by však měl mít možnost tuto 

domněnku vyvrátit, jestliže další faktory 

ukazují, že obchodník konkrétně zaměřil 

svou činnost na členský stát spotřebitele. 

Výhradním účelem je vytvořit právní 

jistotu při uplatňování nařízení (ES) 

č. 593/2008 a nařízení (EU) č. 1215/2012 

ve specifické situaci, aniž by se uvedená 

nařízení jakkoliv měnila. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Článek 6 nařízení (ES) č. 593/2008 

upravuje spotřebitelské smlouvy. Podle 

tohoto článku se na smlouvu uzavřenou 

mezi spotřebitelem a obchodníkem 

vztahují právní předpisy státu, v němž má 

spotřebitel své obvyklé místo bydliště, 

pokud obchodník jakýmkoli způsobem 

zaměřuje svou profesionální nebo 

obchodní činnost na danou zemi. 

V případech stanovených v čl. 4 odst. 1 

písm. a) až c) poskytovatel nezaměřuje 

svou činnost na členský stát spotřebitele. 

V takových případech nařízení (ES) 

č. 593/2008 stanoví, že se smlouva neřídí 

právními předpisy státu, v němž má 

spotřebitel své bydliště. V takovém případě 

platí zásada volby práva (článek 3 

nařízení (ES) č. 593/2008). Totéž platí pro 

soudní příslušnost, kterou upravuje 
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nařízení (EU) č. 1215/2012. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) V souladu s judikaturou Soudního 

dvora Evropské unie by samotná 

skutečnost, že obchodník jedná v souladu 

s ustanoveními tohoto nařízení, neměla 

být vykládána jako známka toho, že 

obchodník zaměřuje svou činnost na 

členský stát spotřebitele ve smyslu 

nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení (EU) 

č. 1215/2012. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) V případě, že obchodní praxe 

obchodníka neodpovídá jeho údajům 

podle článku 8a, měl by se použít článek 6 

nařízení (ES) č. 593/2008 a článek 18 

nařízení (EU) č. 1215/2012. Kromě toho 

by tím neměla být dotčena žádná 

odpovědnost obchodníka za klamavé nebo 

nekalé praktiky podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 
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2005/29/ES1a. 

 _______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 

o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2006/2004 („směrnice o nekalých 

obchodních praktikách“) (Úř. věst. L 149, 

11.6.2005, s. 22). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Jestliže obchodník zaměřuje svou 

činnost na členský stát spotřebitele i 

v případě, že jeho obchodní zaměření on-

line rozhraní výslovně neuvádí, neměli by 

spotřebitelé ztratit výhody vyplývající 

z nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení 

(EU) č. 1215/2012, která by měla být 

nadále použitelná v zájmu právní jistoty 

s výhradou judikatury Soudního dvora 

Evropské unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 



 

PE599.759v01-00 52/133 AM\1117294CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) V příslušných případech by se 

pravidla pro předsmluvní informace, 

právo na odstoupení, jeho výkon a účinky, 

dodání a přechod rizik měla řídit směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU1a. 

 _______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

o právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 
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stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a spotřebitelem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a spotřebiteli individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a spotřebitelem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a spotřebiteli individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 
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podmínky pro přístup. podmínky pro přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky 

platí v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

požadavky na základě telefonních 

předvoleb, platební podmínky a dodací 

podmínky. Ty mohou být obchodníkem 

nebo jeho jménem zpřístupněny široké 

veřejnosti různými prostředky, jako např. 

informací zveřejněnou v reklamách nebo 

na internetových stránkách, nebo mohou 

být součástí předsmluvních nebo 

smluvních informací. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednaných podmínek mezi obchodníkem 

a zákazníkem. Smluvní podmínky, které 

jsou mezi obchodníkem a zákazníky 

individuálně sjednány, by neměly být pro 

účely tohoto nařízení považovány za 

všeobecné podmínky pro přístup. Možnost 

individuálně sjednat podmínky či 

dohodnout se individuálně na dalších 

právech a povinnostech by však neměla 

vést k zeměpisnému blokování či jiným 

neodůvodněným formám diskriminace, 

jež toto nařízení řeší. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. 

(11) K diskriminačním praktikám, 

o jejichž řešení usiluje toto nařízení, 

obvykle dochází prostřednictvím 

všeobecných obchodních podmínek 

a dalších informací, které jsou stanoveny 

a uplatňovány dotčeným obchodníkem 

nebo jeho jménem jako předpoklad pro 

získání přístupu k předmětnému zboží nebo 

službám a které jsou zpřístupněny široké 

veřejnosti. Součástí těchto všeobecných 

podmínek pro přístup jsou mimo jiné ceny, 

platební podmínky a dodací podmínky. Ty 

mohou být obchodníkem nebo jeho 

jménem zpřístupněny široké veřejnosti 

různými prostředky, jako např. informací 

zveřejněnou v reklamách, na internetových 

stránkách nebo v předsmluvní nebo 

smluvní dokumentaci. Tyto podmínky platí 

v případě neexistence individuálně 

sjednané dohody mezi obchodníkem 

a zákazníkem, kterou by bylo stanoveno 

jinak. Smluvní podmínky, které jsou mezi 

obchodníkem a zákazníky individuálně 

sjednány, by neměly být pro účely tohoto 

nařízení považovány za všeobecné 

podmínky pro přístup. Takové podmínky 

by nicméně neměly vést k zeměpisnému 

blokování. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

vypouští se 
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jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Budou-li omezení uplatňovaná dodavateli vůči spotřebitelům zachována, spotřebitel nebude 

moci plně využít výhod vnitřních trhů a dopad zákazu neodůvodněného zeměpisného 

blokování zůstane omezený. 

 

Pozměňovací návrh  148 

Marco Zullo 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Pokud spotřebitelé i podniky, 

zejména mikropodniky a malé a střední 

podniky, nakupují zboží a služby jako 

koncoví zákazníci, musí splnit podobné 

podmínky pro přístup. Vystupují-li 

spotřebitelé i podniky pro účely tohoto 

nařízení jako zákazníci, měli by být proto 

chráněni před diskriminací z důvodů 

souvisejících s jejich státní příslušností, 

místem bydliště nebo místem usazení. Tato 

ochrana by však neměla být rozšiřována na 

spotřebitele, kteří nakupují zboží či služby 

za účelem dalšího prodeje, přeměny, 

zpracování nebo pronájmu, jelikož by tím 

byla ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, které jsou často 

domlouvány dvoustranně a vztahují se 

k obchodním strategiím, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

(12) Pokud nakupují zboží nebo služby 

jakožto koncoví uživatelé na základě 

všeobecných podmínek pro přístup, 

nacházejí se spotřebitelé a podniky, 

zejména mikropodniky a malé a střední 

podniky, často v podobném postavení. 

Vystupují-li spotřebitelé i podniky pro 

účely tohoto nařízení jako zákazníci, měli 



 

AM\1117294CS.docx 59/133 PE599.759v01-00 

 CS 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

by proto být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem následného 

dalšího prodeje, přeměny, zpracování či 

pronájmu, jelikož by tím byla ovlivněna 

široce využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jež jsou často sjednávána dvoustranně 

a přímo svázána s obchodními strategiemi 

na předcházejících i navazujících 

úrovních řetězce, jako je např. selektivní 

a výhradní distribuce, která výrobcům 

obecně umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

Or. en 

(text obecného přístupu Rady) 

 

Pozměňovací návrh  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Pokud jde o služby a obchod on-

line, vystupují-li spotřebitelé i podniky pro 

účely tohoto nařízení jako zákazníci, měli 

by být chráněni před diskriminací z důvodů 

souvisejících s jejich státní příslušností, 

místem bydliště nebo místem usazení. Tato 

ochrana by však neměla být rozšiřována na 

spotřebitele, kteří nakupují zboží či služby 

za účelem dalšího prodeje, jelikož by tím 

byla ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 
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Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  151 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště, dočasným 

umístěním nebo místem usazení. Tato 

ochrana by však neměla být rozšiřována na 

spotřebitele, kteří nakupují zboží či služby 

za účelem dalšího prodeje, jelikož by tím 

byla ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky, 

zejména malé a střední podniky, pro účely 

tohoto nařízení jako zákazníci, měli by být 

chráněni před diskriminací z důvodů 

souvisejících s jejich státní příslušností, 

místem bydliště nebo místem usazení. Tato 

ochrana by však neměla být rozšiřována na 

spotřebitele, kteří nakupují zboží či služby 
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jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

za účelem dalšího prodeje, jelikož by tím 

byla ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před diskriminací 

z důvodů souvisejících s jejich státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení. Tato ochrana by však neměla být 

rozšiřována na spotřebitele, kteří nakupují 

zboží či služby za účelem dalšího prodeje, 

jelikož by tím byla ovlivněna široce 

využívaná schémata distribuce mezi 

podniky v kontextu mezifiremních vztahů, 

jako je např. selektivní a výhradní 

distribuce, která výrobcům obecně 

umožňuje vybírat si své prodejce za 

podmínky splnění pravidel hospodářské 

soutěže. 

(12) Vystupují-li spotřebitelé i podniky 

pro účely tohoto nařízení jako zákazníci, 

měli by být chráněni před neodůvodněnou 

diskriminací z důvodů souvisejících 

s jejich státní příslušností, místem bydliště 

nebo místem usazení. Tato ochrana by však 

neměla být rozšiřována na spotřebitele, 

kteří nakupují zboží či služby za účelem 

dalšího prodeje, jelikož by tím byla 

ovlivněna široce využívaná schémata 

distribuce mezi podniky v kontextu 

mezifiremních vztahů, jako je např. 

selektivní a výhradní distribuce, která 

výrobcům obecně umožňuje vybírat si své 

prodejce za podmínky splnění pravidel 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Účinky diskriminačního zacházení 

v souvislosti s obchodními transakcemi 

týkajícími se prodeje zboží nebo 

poskytování služeb v rámci Unie jsou pro 

spotřebitele a na vnitřním trhu stejné bez 

ohledu na to, zda je obchodník usazen 

v členském státě nebo ve třetí zemi. 

Z tohoto důvodu a s cílem zajistit, aby se 

na obchodníky, kteří se účastní 

hospodářské soutěže, vztahovaly v tomto 

ohledu stejné podmínky, by se opatření 

stanovená v tomto nařízení, měla použít 

rovným způsobem pro všechny 

obchodníky působící na území Unie. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Účinky diskriminačního zacházení 

v souvislosti s obchodními transakcemi 

týkajícími se prodeje zboží nebo 

poskytování služeb v rámci Unie jsou pro 

spotřebitele a na vnitřním trhu stejné bez 

ohledu na to, zda je obchodník usazen 

v členském státě nebo ve třetí zemi. 

Z tohoto důvodu a s cílem zajistit, aby se 

na obchodníky, kteří se účastní 

hospodářské soutěže, vztahovaly v tomto 

ohledu stejné podmínky, by se opatření 

stanovená v tomto nařízení, měla použít 

rovným způsobem pro všechny 

obchodníky působící na území Unie. 

(13) Účinky neodůvodněného 

diskriminačního zacházení v souvislosti 

s obchodními transakcemi týkajícími se 

prodeje zboží nebo poskytování služeb 

v rámci Unie jsou pro spotřebitele a na 

vnitřním trhu stejné bez ohledu na to, zda 

je obchodník usazen v členském státě nebo 

ve třetí zemi. Z tohoto důvodu a s cílem 

zajistit, aby se na obchodníky, kteří se 

účastní hospodářské soutěže, vztahovaly 

v tomto ohledu stejné podmínky, by se 

opatření stanovená v tomto nařízení, měla 

použít rovným způsobem pro všechny 

obchodníky působící na území Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Účinky diskriminačního zacházení 

v souvislosti s obchodními transakcemi 

týkajícími se prodeje zboží nebo 

poskytování služeb v rámci Unie jsou pro 

spotřebitele a na vnitřním trhu stejné bez 

ohledu na to, zda je obchodník usazen 

v členském státě nebo ve třetí zemi. 

Z tohoto důvodu a s cílem zajistit, aby se 

na obchodníky, kteří se účastní 

hospodářské soutěže, vztahovaly v tomto 

ohledu stejné podmínky, by se opatření 

stanovená v tomto nařízení, měla použít 

rovným způsobem pro všechny 

obchodníky působící na území Unie. 

(13) Účinky diskriminačního zacházení 

v souvislosti s obchodními transakcemi 

týkajícími se prodeje zboží nebo 

poskytování služeb v rámci Unie jsou pro 

spotřebitele a na vnitřním trhu stejné bez 

ohledu na to, zda je obchodník usazen 

v členském státě nebo ve třetí zemi. 

Z tohoto důvodu a s cílem zajistit, aby se 

na obchodníky, kteří se účastní 

hospodářské soutěže, vztahovaly v tomto 

ohledu stejné podmínky, by se opatření 

stanovená v tomto nařízení, měla použít 

rovným způsobem pro všechny 

obchodníky působící na území Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

(14) Mají-li mít spotřebitelé lepší 

možnost přístupu k informacím 

souvisejícím s prodejem zboží 

a poskytováním služeb na vnitřním trhu 

a má-li se zvýšit transparentnost, a to i 

s ohledem na ceny, neměli by obchodníci 

použitím technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit spotřebitelům kvůli jejich 

státní příslušnosti nebo místu bydliště 

v získání plného a rovného přístupu k on-

line rozhraním. Přístup k on-line 

rozhraním formou mobilní aplikace by 

neměl být pro spotřebitele nijak blokován, 

jestliže upřednostňují přístup ke 
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včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

zvolenému on-line rozhraní touto cestou 

a obchodník tuto možnost v členském 

státě nabízí. Technické prostředky, které 

brání tomuto přístupu, mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění spotřebitele 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se spotřebiteli obchodní 

transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

(14) Mají-li mít spotřebitelé lepší 

možnost přístupu k informacím 

souvisejícím s prodejem zboží 

a poskytováním služeb na vnitřním trhu 

a má-li se zvýšit transparentnost, a to i 

s ohledem na ceny, neměli by obchodníci 

použitím technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit spotřebitelům kvůli jejich 

státní příslušnosti nebo místu bydliště 

v získání plného a rovného přístupu k on-

line rozhraním. Tyto technické prostředky 

mohou zahrnovat zejména jakékoli 

technologie používané pro určení 

fyzického umístění spotřebitele včetně 

sledování tohoto umístění prostřednictvím 

IP adresy, souřadnic získaných 

prostřednictvím globálního navigačního 

satelitního systému nebo údajů 

souvisejících s platební transakcí. Zákaz 
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Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

diskriminace týkající se přístupu k on-line 

rozhraním by však neměl být chápán tak, 

že z něj obchodníkovi vzniká povinnost 

uzavírat se spotřebiteli obchodní transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

na vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb 

v rámci vnitřního trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

nikoli však výhradně na ceny, neměli by 

obchodníci nebo jiné strany jednající 

jejich jménem včetně zprostředkovatelů, 

internetových tržišť a provozovatelů on-

line rozhraní, pokud jde o získání 

přístupu, použitím technických prostředků 

ani jiným způsobem bránit zákazníkům 

kvůli jejich státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo dočasnému umístění nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Úplný 

a rovný přístup k on-line rozhraním 

formou mobilní aplikace zahrnuje také 

možnost zákazníka stáhnout si jakoukoli 

verzi mobilní aplikace, kterou obchodník 

provozuje v jednom nebo více členských 

státech, a získat k ní přístup. Technické 

prostředky, které brání tomuto přístupu, 

mohou mimo jiné zahrnovat zejména 

jakékoli technologie používané pro určení 

fyzického umístění zákazníka včetně 

sledování tohoto umístění prostřednictvím 

IP adresy, historie a/nebo vzorců 

prohlížení internetových stránek, 

sledování nebo lokalizace GSM, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 
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navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním, včetně všech 

dostupných verzí aplikací. Tyto technické 

prostředky mohou zahrnovat zejména 

jakékoli technologie používané pro určení 

fyzického umístění zákazníka včetně 

sledování tohoto umístění prostřednictvím 

IP adresy, souřadnic získaných 

prostřednictvím globálního navigačního 

satelitního systému nebo údajů 

souvisejících s platební transakcí. Zákaz 

diskriminace týkající se přístupu k on-line 

rozhraním by však neměl být chápán tak, 

že z něj obchodníkovi vzniká povinnost 

uzavírat se zákazníky obchodní transakce. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  161 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení v získání plného a rovného 

přístupu k on-line rozhraním. Tyto 

technické prostředky mohou zahrnovat 

zejména jakékoli technologie používané 

pro určení fyzického umístění zákazníka 

včetně sledování tohoto umístění 

prostřednictvím IP adresy, souřadnic 

získaných prostřednictvím globálního 

navigačního satelitního systému nebo 

údajů souvisejících s platební transakcí. 

Zákaz diskriminace týkající se přístupu 

k on-line rozhraním by však neměl být 

chápán tak, že z něj obchodníkovi vzniká 

povinnost uzavírat se zákazníky obchodní 

transakce. 

(14) Mají-li mít zákazníci lepší možnost 

přístupu k informacím souvisejícím 

s prodejem zboží a poskytováním služeb na 

vnitřním trhu a má-li se zvýšit 

transparentnost, a to i s ohledem na ceny, 

neměli by obchodníci použitím 

technických prostředků ani jiným 

způsobem bránit zákazníkům kvůli jejich 

státní příslušnosti, místu bydliště, 

dočasnému umístění nebo místu usazení 

v získání plného a rovného přístupu k on-

line rozhraním. Tyto technické prostředky 

mohou zahrnovat zejména jakékoli 

technologie používané pro určení 

fyzického umístění zákazníka včetně 

sledování tohoto umístění prostřednictvím 

IP adresy, souřadnic získaných 

prostřednictvím globálního navigačního 

satelitního systému nebo údajů 

souvisejících s platební transakcí. Zákaz 

diskriminace týkající se přístupu k on-line 

rozhraním by však neměl být chápán tak, 

že z něj obchodníkovi vzniká povinnost 

uzavírat se zákazníky obchodní transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Aby bylo zajištěno rovné zacházení 

se zákazníky a předešlo se diskriminaci 

v praxi, měl by návrh internetových 

stránek, mobilních aplikací a veškerých 
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jiných rozhraní obchodníků umožňovat 

zadávání údajů do formulářů z členského 

státu jiného než je členský stát 

obchodníka. Konkrétně by internetové 

stránky měly umožňovat zadání adres, 

telefonních čísel včetně mezinárodních 

předvoleb, čísel registrace k DPH, čísel 

bankovních účtů včetně čísel IBAN a BIC 

a jakýchkoli jiných údajů, které jsou 

požadovány pro vyplnění objednávky 

prostřednictvím on-line rozhraní 

obchodníka, z členského státu jiného než 

je členský stát obchodníka. Požadavek, 

aby zákazník používal výhradně jiné 

prostředky zadání objednávky, například 

e-mail nebo telefon, by neměl být povolen, 

pokud se nejedná o primární prostředky 

zadání takové objednávky pro všechny 

zákazníky včetně zákazníků z členského 

státu obchodníka. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) V žádném okamžiku to ovšem 

nesmí vyvolat na poskytovatele tlak, aby 

uzavíral smlouvy. Obchodník by měl mít 

vždy možnost odstoupit od kupní smlouvy, 

pokud by byly prodej nebo dodání zboží 

spojeny s náklady, jež by nepřijatelně 

snižovaly jeho zisk nebo by mohly trvale 

poškodit jeho obchodní model. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  164 

Biljana Borzan 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států, což může způsobit 

významné rozdíly nabídek výrobků a cen 

pro určité skupiny spotřebitelů. Toto by 

sice mělo zůstat možné, avšak mělo by být 

zakázáno přesměrování zákazníka z jedné 

verze on-line rozhraní na jinou verzi bez 

jeho výslovného souhlasu. Všechny verze 

on-line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na spotřebitele z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování spotřebitele z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

předchozího výslovného souhlasu. 

Všechny verze on-line rozhraní by měly 

spotřebiteli vždy zůstat snadno přístupné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na spotřebitele z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování spotřebitele z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly spotřebiteli vždy 

zůstat snadno přístupné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Obchodníci by 

neměli mít povinnost vyžadovat výslovný 

souhlas zákazníka pokaždé, když zákazník 

navštíví totéž on-line rozhraní, vzhledem 

k tomu, že zákazník je již o přesměrování 

informován. Jakmile zákazník poskytne 

výslovný souhlas, mělo by být 

obchodníkům povoleno uchovávat 

informace o tomto souhlasu platné pro 

všechny následující návštěvy. Všechny 

verze on-line rozhraní by měly zákazníkovi 

vždy zůstat snadno přístupné. 

Or. ro 
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Pozměňovací návrh  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

výslovného souhlasu. Obchodníci by 

neměli mít povinnost vyžadovat výslovný 

souhlas zákazníka pokaždé, když tento 

navštíví stejné on-line rozhraní. Jakmile 

zákazník svůj výslovný souhlas poskytne, 

měl by tento souhlas být považován za 

platný pro všechny následné návštěvy 

tohoto zákazníka na témže on-line 

rozhraní. Všechny verze on-line rozhraní 

by měly zákazníkovi vždy zůstat snadno 

přístupné. 

Or. en 

(text obecného přístupu Rady) 

 

Pozměňovací návrh  169 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 

(15) Někteří obchodníci provozují různé 

verze svých on-line rozhraní, které jsou 

zaměřeny na zákazníky z různých 

členských států. Toto by sice mělo zůstat 

možné, avšak mělo by být zakázáno 

přesměrování zákazníka z jedné verze on-

line rozhraní na jinou verzi bez jeho 
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výslovného souhlasu. Všechny verze on-

line rozhraní by měly zákazníkovi vždy 

zůstat snadno přístupné. 

výslovného souhlasu. Jakmile zákazník 

vyjádří preferenci, pokud jde 

o přesměrování, měla by být tato 

preference považována za platnou pro 

všechny následné návštěvy tohoto 

zákazníka na témže on-line rozhraní. 

Všechny verze on-line rozhraní by však 

měly zákazníkovi vždy zůstat snadno 

přístupné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. 

(16) V některých případech by mohlo 

být blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti nebo 

místu bydliště bez souhlasu spotřebitele 

odůvodněné jen tehdy, je-li nezbytné za 

účelem zajištění souladu se zákonnými 

požadavky práva Unie nebo právních 

předpisů členského státu v souladu 

s právem Unie. Tyto právní předpisy by 

mohly omezovat přístup spotřebitelů 

k určitému zboží nebo službám, například 

zákazem zobrazování konkrétního obsahu 

v některém členském státě. Je-li to 

z tohoto důvodu nezbytné, obchodníkům 

by nemělo být bráněno v dodržování těchto 

požadavků, a měli by proto mít možnost 

blokovat, omezit přístup nebo přesměrovat 

některé spotřebitele nebo spotřebitele na 

některých územích na určité on-line 

rozhraní. V této souvislosti by měl být 

spotřebitel na on-line rozhraní 

informován o účelu blokování, omezení 

přístupu nebo přesměrování na 

alternativní verzi on-line rozhraní. 
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Pozměňovací návrh  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti nebo 

místu bydliště bez souhlasu spotřebitele 

nezbytné za účelem zajištění souladu se 

zákonnými požadavky práva Unie nebo 

právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé spotřebitele 

nebo spotřebitele na některých územích na 

určité on-line rozhraní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 
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rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště, dočasnému umístění nebo místu 

usazení bez souhlasu zákazníka nezbytné 

za účelem zajištění souladu se zákonnými 

požadavky práva Unie nebo právních 

předpisů členských států v souladu 

s právem Unie. Tyto právní předpisy 

mohou omezovat přístup spotřebitelů 

k určitému zboží nebo službám, například 

zákazem zobrazování konkrétního obsahu 

v některých členských státech. Je-li to 

z tohoto důvodu nezbytné, obchodníkům 

by nemělo být bráněno v dodržování těchto 

požadavků, a měli by proto mít možnost 

blokovat, omezit přístup nebo přesměrovat 

některé zákazníky nebo zákazníky na 

některých územích na určité on-line 

rozhraní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště nebo místu usazení bez souhlasu 

zákazníka nezbytné za účelem zajištění 

souladu se zákonnými požadavky práva 

Unie nebo právních předpisů členských 

států v souladu s právem Unie. Tyto právní 

předpisy mohou omezovat přístup 

spotřebitelů k určitému zboží nebo 

službám, například zákazem zobrazování 

konkrétního obsahu v některých členských 

státech. Je-li to z tohoto důvodu nezbytné, 

obchodníkům by nemělo být bráněno 

v dodržování těchto požadavků, a měli by 

proto mít možnost blokovat, omezit přístup 

(16) V některých případech může být 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování na alternativní verzi on-line 

rozhraní kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště, dočasnému umístění nebo místu 

usazení bez souhlasu zákazníka nezbytné 

za účelem zajištění souladu se zákonnými 

požadavky práva Unie nebo právních 

předpisů členských států v souladu 

s právem Unie. Tyto právní předpisy 

mohou omezovat přístup spotřebitelů 

k určitému zboží nebo službám, například 

zákazem zobrazování konkrétního obsahu 

v některých členských státech. Je-li to 

z tohoto důvodu nezbytné, obchodníkům 

by nemělo být bráněno v dodržování těchto 

požadavků, a měli by proto mít možnost 
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nebo přesměrovat některé zákazníky nebo 

zákazníky na některých územích na určité 

on-line rozhraní. 

blokovat, omezit přístup nebo přesměrovat 

některé zákazníky nebo zákazníky na 

některých územích na určité on-line 

rozhraní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  174 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení 

měli mít právo uzavírat obchodní 

transakce za stejných podmínek jako 

místní zákazník a získat plný a rovný 

přístup k jakémukoli zboží či jakýmkoli 

službám z různého nabízeného zboží 

a služeb bez ohledu na svou státní 

příslušnost, místo bydliště nebo místo 

usazení. V případech, kdy je to nutné, by 

obchodníci měli proto přijmout opatření 

s cílem zajistit dodržení tohoto zákazu 

diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

vypouští se 
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zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  175 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

spotřebiteli prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží, 

akceptování určitých finančních 

transakcí, které obchodník oficiálně 

uvede, nebo poskytnutí služeb z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitelů objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a spotřebitelé by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní spotřebitel 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost nebo místo bydliště. 

V případech, kdy je to nutné, by 

obchodníci měli proto přijmout opatření 

s cílem zajistit dodržení tohoto zákazu 

diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému spotřebiteli bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. 
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zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

spotřebiteli prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitelů objektivně odůvodnit. 

V těchto situacích by měla být takováto 

diskriminace zakázána a spotřebitelé by tak 

za konkrétních podmínek uvedených 

v tomto nařízení měli mít právo uzavírat 

obchodní transakce za stejných podmínek 

jako místní spotřebitel a získat plný 

a rovný přístup k jakémukoli zboží či 

jakýmkoli službám z různého nabízeného 

zboží a služeb bez ohledu na svou státní 

příslušnost nebo místo bydliště. 

V případech, kdy je to nutné, by 

obchodníci měli proto přijmout opatření 

s cílem zajistit dodržení tohoto zákazu 

diskriminace. Zákaz platný v těchto 

situacích by však neměl být chápán tak, že 

obchodníkům brání zaměřovat svou 

činnost na různé členské státy nebo určité 

skupiny spotřebitelů prostřednictvím 

cílených nabídek a různých obchodních 

podmínek, včetně zřizování on-line 

prostředí pro konkrétní členský stát, 

s případnou nabídkou různých cen. 
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Pozměňovací návrh  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

dočasným umístěním nebo místem usazení 

zákazníků objektivně odůvodnit. V těchto 

situacích by měla být takováto 

diskriminace zakázána a zákazníci by tak 

za konkrétních podmínek uvedených 

v tomto nařízení měli mít právo uzavírat 

obchodní transakce za stejných podmínek 

jako místní zákazník a získat plný a rovný 

přístup k jakémukoli zboží či jakýmkoli 

službám z různého nabízeného zboží 

a služeb bez ohledu na svou státní 

příslušnost, místo bydliště nebo dočasné 

umístění nebo místo usazení. V případech, 

kdy je to nutné, by obchodník měl proto 

přijmout opatření s cílem zajistit dodržení 

tohoto zákazu diskriminace, pokud by 

jinak bylo dotčenému zákazníkovi bráněno 

v získání tohoto plného a rovného přístupu. 

Zákaz platný v těchto situacích by však 

neměl být chápán tak, že obchodníkům 

brání zaměřovat svou činnost na různé 

členské státy nebo určité skupiny 

spotřebitelů prostřednictvím cílených 

nabídek a různých všeobecných podmínek 

pro přístup, včetně zřizování on-line 

prostředí pro konkrétní zemi s různými 

cenami. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  178 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště, 

dočasným umístěním nebo místem usazení 

zákazníků objektivně odůvodnit. V těchto 

situacích by měla být takováto 

diskriminace zakázána a zákazníci by tak 

za konkrétních podmínek uvedených 

v tomto nařízení měli mít právo uzavírat 

obchodní transakce za stejných podmínek 

jako místní zákazník a získat plný a rovný 

přístup k jakémukoli zboží či jakýmkoli 

službám z různého nabízeného zboží 

a služeb bez ohledu na svou státní 

příslušnost, místo bydliště nebo místo 

usazení. V případech, kdy je to nutné, by 

obchodníci měli proto přijmout opatření 

s cílem zajistit dodržení tohoto zákazu 

diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 
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Pozměňovací návrh  179 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích by však neměl být 

chápán tak, že obchodníkům brání 

zaměřovat svou činnost na různé členské 

státy nebo určité skupiny zákazníků 

prostřednictvím cílených nabídek 

a různých obchodních podmínek, včetně 

zřizování on-line prostředí pro konkrétní 

zemi. 

(17) V celé řadě konkrétních situací 

nelze jakékoli rozdíly v zacházení se 

zákazníky prostřednictvím uplatňování 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

úplného odmítnutí prodeje zboží nebo 

poskytnutí služeb z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníků objektivně 

odůvodnit. V těchto situacích by měla být 

takováto diskriminace zakázána 

a zákazníci by tak za konkrétních 

podmínek uvedených v tomto nařízení měli 

mít právo uzavírat obchodní transakce za 

stejných podmínek jako místní zákazník 

a získat plný a rovný přístup k jakémukoli 

zboží či jakýmkoli službám z různého 

nabízeného zboží a služeb bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení. V případech, kdy je to 

nutné, by obchodníci měli proto přijmout 

opatření s cílem zajistit dodržení tohoto 

zákazu diskriminace, pokud by jinak bylo 

dotčenému zákazníkovi bráněno v získání 

tohoto plného a rovného přístupu. Zákaz 

platný v těchto situacích však 

obchodníkům nezakazuje, aby využívali 

cílené nabídky a různé obchodní 

podmínky, respektive různé obchodní 

nabídky v různých členských státech, 
včetně zřizování on-line prostředí pro 

konkrétní zemi. 

Or. it 

 



 

AM\1117294CS.docx 81/133 PE599.759v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Toto nařízení nesmí omezit 

svobodu podnikání a smluvní svobodu, 

které jsou zakotveny v článku 16 Listiny 

základních práv Evropské unie. Smluvní 

svoboda poskytovatelů se nesmí změnit 

v povinnost uzavírat se spotřebiteli 

smlouvy, včetně povinnosti poskytování. 

To platí rovněž pro případy definované 

v čl. 4 odst. 1 písm. a) až c). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  181 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  182 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a toto zboží je 

dodáváno do členského státu, do nějž 

obchodník ve svých všeobecných 

podmínkách pro přístup nabízí dodání, 

nebo je toto zboží odebíráno v místě, na 

kterém se obchodník a spotřebitel dohodli, 

v členském státě, v němž obchodník ve 

svých všeobecných podmínkách pro 

přístup takovouto možnost nabízí. V této 

situaci by měl být spotřebitel schopen 

zboží zakoupit za naprosto stejných 

podmínek, včetně ceny a podmínek 

souvisejících s dodáním zboží, jako 

podobní spotřebitelé, kteří mají bydliště 

v členském státě, v němž je zboží 

dodáváno nebo odebíráno. To může 

znamenat, že si zahraniční spotřebitel bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. 

Neznamená to, že by obchodníci měli 

měnit svá on-line rozhraní, zřizovat nová 

odběrná místa, dodržovat vnitrostátní 

právní požadavky nebo odpovídajícím 

způsobem informovat spotřebitele, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost 

v členském státě spotřebitele nebo do něj 

svou činnost nezaměřuje. V těchto 

konkrétních situacích je to spotřebitel, 

kdo přejímá odpovědnost za zajištění toho, 

aby zboží nebo služby splňovaly 

vnitrostátní požadavky jeho členského 

státu. V této situaci není potřeba 

registrovat se k dani z přidané hodnoty 

(„DPH“) v členském státě zákazníka ani 
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zařizovat přeshraniční dodávku zboží. 
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Pozměňovací návrh  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

bydliště. V této situaci by měl být 

spotřebitel schopen zboží zakoupit za 

naprosto stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní spotřebitelé, kteří mají 

bydliště v členském státě obchodníka. To 

může znamenat, že si zahraniční 

spotřebitel bude muset zboží vyzvednout 

v tomto členském státě nebo v jiném 

členském státě, do něhož obchodník 

dodávky provádí. V této situaci není 

obchodník povinen hradit jakékoli 

dodatečné náklady přeshraničního 

dodání. Kromě toho není potřeba 

registrovat se k dani z přidané hodnoty 

(„DPH“) v členském státě spotřebitele ani 

zařizovat přeshraniční dodávku zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

bydliště. V této situaci by měl být 

spotřebitel schopen zboží zakoupit za 

naprosto stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní spotřebitelé, kteří mají 

bydliště v členském státě obchodníka. To 

může znamenat, že si spotřebitel bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není v souladu se směrnicí 

2006/112/ES potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka, kam 

obchodník doručuje. Toto nařízení 

neukládá obchodníkovi povinnost, aby 

zajistil doručení do určitých členských 
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něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

států, pokud to není uvedeno 

v obchodních podmínkách prodeje, a to 

i pokud tam má zákazník bydliště nebo je 

tam usazen. V takovém případě může 

obchodník nabídnout zákazníkovi 

možnost vyzvednout si zboží na 

domluveném místě v členském státě 

obchodníka, nebo v členském státě, 

v němž uvedl možnost doručení. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. Náklady na doručení 

a přepravu na místo vyzvednutí zboží 

zákazníkem dohodnuté ve smlouvě hradí 

zákazník, je zodpovědný také za rizika 

s tím spojená. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a toto zboží je 

dodáváno do členského státu, do nějž 

obchodník ve svých všeobecných 

podmínkách pro přístup nabízí dodání, 

nebo je toto zboží odebíráno v místě, na 

kterém se obchodník a zákazník dohodli, 

v členském státě, v němž obchodník ve 

svých všeobecných podmínkách pro 

přístup takovouto možnost nabízí. V této 

situaci by měl být zákazník schopen zboží 

zakoupit za naprosto stejných podmínek, 

včetně ceny a podmínek souvisejících 

s dodáním zboží, jako podobní zákazníci, 

kteří mají bydliště v členském státě, 
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situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

v němž je zboží dodáváno nebo odebíráno. 

To může znamenat, že si zahraniční 

zákazník bude muset zboží vyzvednout 

v tomto členském státě nebo v jiném 

členském státě, do něhož obchodník 

dodávky provádí, nebo soukromými 

prostředky zařizuje přeshraniční dodání 

zboží. V této situaci není potřeba 

registrovat se k dani z přidané hodnoty 

(„DPH“) v členském státě zákazníka ani 

zařizovat přeshraniční dodávku zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

(18) První z těchto situací je případ, kdy 

obchodník prodává zboží a nedochází 

k přeshraničnímu dodání tohoto zboží 

obchodníkem nebo jeho jménem do 

členského státu, v němž má zákazník 

bydliště. V této situaci by měl být zákazník 

schopen zboží zakoupit za naprosto 

stejných podmínek, včetně ceny 

a podmínek souvisejících s dodáním zboží, 

jako podobní zákazníci, kteří mají bydliště 

v členském státě obchodníka. To může 

znamenat, že si zahraniční zákazník bude 

muset zboží vyzvednout v tomto členském 

státě nebo v jiném členském státě, do 

něhož obchodník dodávky provádí. V této 

situaci není potřeba registrovat se k dani 

z přidané hodnoty („DPH“) v členském 

státě zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. Mělo by být zdůrazněno, 

že doručovací služby s transparentními 

cenami by měly být k dispozici co 

největšímu počtu spotřebitelů, zejména 

spotřebitelům v odlehlých oblastech. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a)  Ve smyslu směrnice 1999/44/ES je 

obchodník povinen bezúplatně opravit 

nebo vyměnit zboží, které je v rozporu se 

smlouvou. Obchodník je povinen 

zákazníka náležitě informovat o tom, že 

náklady na doručení a přepravu nezbytné 

pro nápravu zahrnují výhradně náklady, 

které obchodník hradí za odeslání nebo 

přepravu zboží z místa dohodnutého ve 

smlouvě pro první vyzvednutí zboží 

zákazníkem a za doručení opraveného 

nebo vyměněného zboží do téhož místa. 

Náklady za doručení nebo přepravu do 

místa dohodnutého ve smlouvě pro první 

vyzvednutí zboží zákazníkem a za 

vyzvednutí opraveného nebo vyměněného 

zboží v tomtéž místě, stejně jako rizika 

s tím spojená, jsou k tíži zákazníka. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 
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využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 

firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení 

a platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 

firewallů. Třetí situace se týká služeb, 

jejichž hlavní vlastností je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany 

a jejich využívání, za předpokladu, že 

obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva (jako např. 

elektronické knihy, hudba, hry 

a software). V těchto případech se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení 

a platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

__________________ __________________ 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 
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firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení 

a platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

firewallů nebo prodej děl chráněných 

autorskými právy a jiných předmětů 

ochrany v nehmotné podobě, jako jsou 

například elektronické knihy a hudba on-

line. V tomto případě se fyzické dodání 

nepožaduje, protože k dodání služeb 

dochází elektronicky. Hlášení a platbu 

DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

__________________ __________________ 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání, jako např. cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 

firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení 

a platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 

pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

(19) Druhou situací je případ, kdy 

obchodník zajišťuje elektronicky 

poskytované nehmotné statky nebo služby 

kromě služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání, jako např. 

služby sociálních sítí, cloudové služby, 

služby datových skladů, hosting 

internetových stránek a poskytování 

firewallů. V tomto případě se fyzické 

dodání nepožaduje, protože k dodání 

služeb dochází elektronicky. Hlášení 

a platbu DPH může obchodník provést 

zjednodušeně podle předpisů uvedených 

pro zjednodušené jednotné správní místo 
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č. 282/201126. pro DPH v prováděcím nařízení Rady (EU) 

č. 282/201126. 

__________________ __________________ 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

26 Prováděcí nařízení Rady (EU) 

č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 

L 77, 23.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Toto nařízení by se mělo použít 

v případech, kdy obchodník inzeruje 

výrobek v několika členských státech jako 

totožný a současně v některých z těchto 

zemí záměrně snižuje kvalitu tohoto 

výrobku oproti ostatním zemím. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle zjištění různých průzkumů existují podstatné rozdíly v kvalitě, složení nebo přísadách 

výrobků téže značky a v témže balení, které jsou na jednotném trhu EU distribuovány v rámci 

téhož marketingu. 

 

Pozměňovací návrh  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště nebo 

místo usazení, by použití odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup na 

základě těchto kritérií rovněž nemělo být 

odůvodněno. Tyto situace se týkají 

případů, jako například hotelové 

ubytování, sportovní akce, pronájem 

vozidel a vstupenky na hudební festivaly 

nebo do zábavních parků. V těchto 

situacích se obchodník nemusí registrovat 

k DPH v jiném členském státě ani 

zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány spotřebitelem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je spotřebitel státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště, by 

použití odlišných všeobecných podmínek 

pro přístup na základě těchto kritérií 

rovněž nemělo být odůvodněno. Tyto 

situace se týkají případů, jako například 

hotelové ubytování, sportovní akce, 

pronájem vozidel a vstupenky na hudební 

festivaly nebo do zábavních parků. 

V těchto situacích se obchodník nemusí 

registrovat k DPH v jiném členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště nebo 

místo usazení, by použití odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup na 

základě těchto kritérií rovněž nemělo být 

odůvodněno. Tyto situace se týkají 

případů, jako například hotelové 

ubytování, sportovní akce, pronájem 

vozidel a vstupenky na hudební festivaly 

nebo do zábavních parků. V těchto 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány spotřebitelem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je spotřebitel státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště, by 

použití odlišných všeobecných podmínek 

pro přístup na základě těchto kritérií 

rovněž nemělo být odůvodněno. Tyto 

situace se týkají případů, jako například 

hotelové ubytování, sportovní akce, 

pronájem vozidel a vstupenky na hudební 

festivaly nebo do zábavních parků. 

V těchto situacích se obchodník nemusí 
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situacích se obchodník nemusí registrovat 

k DPH v jiném členském státě ani 

zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

registrovat k DPH v jiném členském státě 

ani zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště nebo 

místo usazení, by použití odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup na 

základě těchto kritérií rovněž nemělo být 

odůvodněno. Tyto situace se týkají 

případů, jako například hotelové 

ubytování, sportovní akce, pronájem 

vozidel a vstupenky na hudební festivaly 

nebo do zábavních parků. V těchto 

situacích se obchodník nemusí registrovat 

k DPH v jiném členském státě ani 

zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

(20) V neposlední řadě by použití 

odlišných všeobecných podmínek pro 

přístup na základě státní příslušnosti nebo 

místa bydliště nebo dočasného umístění 

nebo místa usazení zákazníka rovněž 

nemělo být odůvodněno v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na fyzickém místě, jako 

jsou prostory obchodníka nebo jiné 

konkrétní místo, kde obchodník 

poskytnutí svých služeb nabízí, na území 

členského státu, kde daný obchodník 

působí. Tyto situace se týkají poskytování 

služeb jiných než elektronicky 

poskytovaných služeb, jako například 

hotelové ubytování, sportovní akce, 

pronájem vozidel a vstupenky na hudební 

festivaly nebo do zábavních parků. 

V těchto situacích se obchodník nemusí 

registrovat k DPH v jiném členském státě 

ani zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště nebo 

místo usazení, by použití odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup na 

základě těchto kritérií rovněž nemělo být 

odůvodněno. Tyto situace se týkají 

případů, jako například hotelové 

ubytování, sportovní akce, pronájem 

vozidel a vstupenky na hudební festivaly 

nebo do zábavních parků. V těchto 

situacích se obchodník nemusí registrovat 

k DPH v jiném členském státě ani 

zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

(20) V neposlední řadě v situaci, kdy 

obchodník poskytuje služby a tyto služby 

jsou odebírány zákazníkem v objektu 

obchodníka nebo na místě, které je zvoleno 

obchodníkem, a které se liší od členského 

státu, jehož je zákazník státním 

příslušníkem nebo kde má bydliště, kde je 

dočasně umístěn nebo kde má místo 

usazení, by použití odlišných všeobecných 

podmínek pro přístup na základě těchto 

kritérií rovněž nemělo být odůvodněno. 

Tyto situace se týkají případů, jako 

například hotelové ubytování, sportovní 

akce, pronájem vozidel a vstupenky na 

hudební festivaly nebo do zábavních parků. 

V těchto situacích se obchodník nemusí 

registrovat k DPH v jiném členském státě 

ani zajišťovat přeshraniční dodání zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) A konečně poslední situace 

zahrnuje služby a nehmotné statky, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy 

nebo jinému předmětu ochrany a jejich 

využívání (například elektronické knihy, 

hudba, hry a software), k nimž má 

obchodník práva používat takový obsah 

pro příslušná území. V této situaci není 

potřeba registrovat se k dani z přidané 

hodnoty („DPH“) v členském státě 

zákazníka ani zařizovat přeshraniční 

dodávku zboží. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení 

pro obchodníka žádné vícenáklady 

související s příslušností nebo s rozdíly 

v rozhodném právu na základě 

ustanovení, která jsou v oblasti práva 

rozhodného pro smluvní závazkové vztahy 

a v oblasti příslušnosti soudů uvedena 

v nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení 

(EU) č. 1215/2012, pokud obchodník 

neprovozuje svou činnost v členském státě 

spotřebitele či nezaměřuje do něj svou 

činnost nebo není-li zákazník 

spotřebitelem. Pokud obchodník naopak 

svou činnost v členském státě spotřebitele 

provozuje nebo do něj svou činnost 

zaměřuje, obchodník projevil svůj záměr 

navázat obchodní vztahy se spotřebiteli 

z tohoto členského státu, a byl tak 

schopen takovéto náklady zohlednit. 

(21) Dále by uvedený zákaz neměl být 

chápán tak, že ovlivňuje uplatňování 

jakéhokoli územního či jiného omezení, 

pokud jde o poprodejní asistenční služby 

nebo poprodejní služby nabízené 

zákazníkovi obchodníkem. Zákaz by 

neměl být chápán ani tak, že zahrnuje 

povinnost hradit jakékoli dodatečné 

náklady na poštovné a přepravu mimo 

smluvně dohodnuté místo dodání, kde 

spotřebitel odebral zboží, pokud je podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES1a obchodník povinen 

bezplatně opravit nebo nahradit vadné 

zboží, nebo pokud je obchodník povinen 

nést náklady na vrácení takového zboží na 

základě uplatnění práva spotřebitele 

odstoupit od smlouvy podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU1b. Toto nařízení by proto 

nemělo být chápáno tak, že stanoví 

povinnost dodat zboží přeshraničně do 

jiného členského státu, kam by jinak 

obchodník možnost dodání svým 

zákazníkům nenabízel, nebo povinnost 

akceptovat vrácení zboží v jiném členském 

státě či nést s tím spojené dodatečné 

náklady, pokud by obchodník tuto 

povinnost jinak neměl. 

 _______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 

o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na toto zboží 

(Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12). 

 1b Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

o právech spotřebitelů, kterou se mění 
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směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádné vícenáklady související 

s příslušností nebo s rozdíly v rozhodném 

právu na základě ustanovení, která jsou 

v oblasti práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy a v oblasti příslušnosti 

soudů uvedena v nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost 

v členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost nebo není-li zákazník 

spotřebitelem. Pokud obchodník naopak 

svou činnost v členském státě spotřebitele 

provozuje nebo do něj svou činnost 

zaměřuje, obchodník projevil svůj záměr 

navázat obchodní vztahy se spotřebiteli 

z tohoto členského státu, a byl tak 

schopen takovéto náklady zohlednit. 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádnou další povinnost 

související s příslušností nebo s rozdíly 

v rozhodném právu na základě ustanovení, 

která jsou v oblasti práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy a v oblasti 

příslušnosti soudů uvedena v nařízení (ES) 

č. 593/2008 a nařízení (EU) č. 1215/2012, 

pokud obchodník neprovozuje svou činnost 

v členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádné vícenáklady související 

s příslušností nebo s rozdíly v rozhodném 

právu na základě ustanovení, která jsou 

v oblasti práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy a v oblasti příslušnosti 

soudů uvedena v nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost 

v členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost nebo není-li zákazník 

spotřebitelem. Pokud obchodník naopak 

svou činnost v členském státě spotřebitele 

provozuje nebo do něj svou činnost 

zaměřuje, obchodník projevil svůj záměr 

navázat obchodní vztahy se spotřebiteli 

z tohoto členského státu, a byl tak schopen 

takovéto náklady zohlednit. 

(21) Ve všech těchto situacích 

neznamená dodržování tohoto nařízení pro 

obchodníka žádné vícenáklady související 

s příslušností nebo s rozdíly v rozhodném 

právu na základě ustanovení, která jsou 

v oblasti práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy a v oblasti příslušnosti 

soudů uvedena v nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud 

obchodník neprovozuje svou činnost 

v členském státě spotřebitele či nezaměřuje 

do něj svou činnost. Pokud obchodník 

naopak svou činnost v členském státě 

spotřebitele provozuje nebo do něj svou 

činnost zaměřuje, obchodník projevil svůj 

záměr navázat obchodní vztahy se 

spotřebiteli z tohoto členského státu, a byl 

tak schopen takovéto náklady zohlednit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Zákaz diskriminace zákazníka 

v přístupu ke zboží a službám v uvedených 

situacích neovlivňuje uplatňování 

jakéhokoli územního omezení, pokud jde 

o poprodejní asistenční služby nebo 

poprodejní služby nabízené zákazníkovi 

obchodníkem. Zákaz by neměl být chápán 

ani tak, že zahrnuje povinnost 

obchodníků hradit jakékoli dodatečné 

náklady na poštovné a přepravu mimo 

smluvně dohodnuté místo dodání, tj. 

místo, kde spotřebitel nebo přepravce 

jednající jménem spotřebitele odebral 

zboží, pokud je podle směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES1a obchodník povinen 

bezplatně opravit nebo nahradit vadné 

zboží, nebo povinnost obchodníků hradit 

dodatečné náklady, pokud spotřebitel 

uplatní právo spotřebitele odstoupit od 

smlouvy podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU1b. Kromě 

toho toto nařízení nestanoví ani povinnost 

dodat zboží přeshraničně do členského 

státu, do kterého obchodník ve svých 

všeobecných podmínkách pro přístup 

nenabízí dodání, ani povinnost akceptovat 

vrácení zboží či nést s tím spojené 

dodatečné náklady mimo oblasti, kde 

obchodník podle svých všeobecných 

podmínek pro přístup provozuje činnost. 

 _______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 

o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na toto zboží 

(Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12). 

 1b Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

o právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

Odůvodnění 

It should be clearly stated in the Regulation how to handle the specific situations laid down in 

Article 4 in regard to replacements or repair of faulty goods. As it stands, article 4 (1) (a) 

creates legal uncertainty in this regard and it requires alignment with EU consumer 

regulation, such as Directive 1999/44 and Directive 2011/83. This proposal should be aligned 

with Directive 1999/44 and Directive 2011/83. However, it should be further clarified further. 

The amendment aims at making it clear that it is the consumer who bears any additional cost 

of postage or transport to and from the contractually agreed place of delivery when using his 

or her rights under Directive 1999/44/EC and Directive 2011/83/EU in the specific situations 

laid down in this Regulation. 
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Pozměňovací návrh  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Ve všech těchto situacích by 

všeobecné podmínky pro přístup měly být 

v souladu s právními a správními předpisy 

členského státu, v němž obchodník 

provozuje svou činnost nebo do nějž svou 

činnost zaměřuje. Obchodník nemusí 

zajistit, aby všeobecné podmínky pro 

přístup byly v souladu s právními 

a správními předpisy členského státu, 

v němž má bydliště spotřebitel, jemuž 

obchodník nehodlá prodávat, nebo 

používat jazyk tohoto členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Používání jazyka na online-

rozhraní poskytovatele nemůže být samo 

o sobě používáno k určení záměru 

poskytovatele prodávat spotřebitelům 

z jiného členského státu. 

Or. de 

Odůvodnění 

Zaměření poskytovatele sice musí být vyjasněno ve všeobecných obchodních podmínkách, 

nicméně v případě pochybností z důvodu používání určitého jazyka se nesmí pouze na základě 

toho předpokládat, že se poskytovatel zaměřuje na kupující z jiného členského státu, ve 

kterém se tento jazyk rovněž používá. 
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Pozměňovací návrh  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

při dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

daný režim platný. 

(22) Obchodníci, na něž se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele při dodávání 

elektronicky poskytovaných služeb 

znamenal, že by se museli zaregistrovat, 

aby mohli zúčtovat DPH jiných členských 

států, a mohl by jim způsobit dodatečné 

náklady, jež by vzhledem k velikosti 

a vlastnostem dotčených obchodníků 

představovaly nepřiměřenou zátěž. Tito 

obchodníci by proto měli být od uvedeného 

zákazu osvobozeni po takovou dobu, po 

jakou je daný režim platný. 

__________________ __________________ 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

při dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

daný režim platný. 

(22) Obchodníci, na něž se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele při dodávání 

elektronicky poskytovaných služeb 

znamenal, že by se museli zaregistrovat, 

aby mohli zúčtovat DPH jiných členských 

států, a mohl by jim způsobit dodatečné 

náklady, jež by vzhledem k velikosti 

a vlastnostem dotčených obchodníků 

představovaly nepřiměřenou zátěž. Tito 

obchodníci by proto měli být od uvedeného 

zákazu osvobozeni po takovou dobu, po 

jakou je daný režim platný. 

__________________ __________________ 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka při 

(22) Obchodníci, na něž se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 
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dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

daný režim platný. 

místem usazení zákazníka při dodávání 

elektronicky poskytovaných služeb 

znamenal, že by se museli zaregistrovat, 

aby mohli zúčtovat DPH jiných členských 

států, a mohl by jim způsobit dodatečné 

náklady, jež by vzhledem k velikosti 

a vlastnostem dotčených obchodníků 

představovaly nepřiměřenou zátěž. Tito 

obchodníci by proto měli být od uvedeného 

zákazu osvobozeni po takovou dobu, po 

jakou je daný režim platný. 

__________________ __________________ 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Obchodníci, na než se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka při 

dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 

(22) Obchodníci, na něž se vztahuje 

zvláštní režim stanovený v hlavě XII 

kapitole 1 směrnice Rady 2006/12/ES27, 

nejsou povinni platit DPH v členském 

státě, kde jsou usazeni. Pro tyto 

obchodníky by zákaz použití různých 

obecných podmínek pro přístup z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka při 

dodávání elektronicky poskytovaných 

služeb znamenal, že by se museli 

zaregistrovat, aby mohli zúčtovat DPH 

jiných členských států, a mohl by jim 

způsobit dodatečné náklady, jež by 

vzhledem k velikosti a vlastnostem 

dotčených obchodníků představovaly 

nepřiměřenou zátěž. Tito obchodníci by 

proto měli být od uvedeného zákazu 

osvobozeni po takovou dobu, po jakou je 
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daný režim platný. daný režim platný. 

__________________ __________________ 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

(text obecného přístupu Rady) 

 

Pozměňovací návrh  208 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům 

na některých územích z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

konkrétní zákaz nebo požadavek stanovený 

právem Unie nebo právními předpisy 

členských států v souladu s právem Unie. 

Právní předpisy členských států mohou 

též v souladu s právem Unie vyžadovat, 

aby obchodníci dodržovali jistá pravidla 

o stanovování cen knih. Obchodníkům by 

nemělo být bráněno tyto právní předpisy 

v nezbytném rozsahu dodržovat. 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým spotřebitelům nebo 

spotřebitelům v některých členských 

státech z důvodů souvisejících se státní 

příslušností, místem bydliště spotřebitele 

konkrétní zákaz nebo požadavek stanovený 

právem Unie nebo právními předpisy 

členských států v souladu s právem Unie. 

Je to však spotřebitel, kdo je povinen 

zajistit, že výrobky nebo služby jsou v jeho 

členském státě legální. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obchodníci neznají konkrétní pravidla ve všech členských státech; pokud spotřebitel koupí 

výrobek, který je legální v členském státě obchodníka, ale nikoli v členském státě spotřebitele, 

pak riziko nese spotřebitel, dokud obchodník nezaměřuje svou činnost na členský stát 

spotřebitele. 
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Pozměňovací návrh  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka konkrétní zákaz 

nebo požadavek stanovený právem Unie 

nebo právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování 

cen knih. Obchodníkům by nemělo být 

bráněno tyto právní předpisy v nezbytném 

rozsahu dodržovat. 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

dočasným umístěním nebo místem usazení 

zákazníka konkrétní zákaz nebo požadavek 

stanovený právem Unie nebo právními 

předpisy členských států v souladu 

s právem Unie. Obchodníkům by nemělo 

být bráněno tyto právní předpisy 

v nezbytném rozsahu dodržovat. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  210 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka konkrétní zákaz 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka konkrétní zákaz 
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nebo požadavek stanovený právem Unie 

nebo právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování cen 

knih. Obchodníkům by nemělo být bráněno 

tyto právní předpisy v nezbytném rozsahu 

dodržovat. 

nebo požadavek stanovený právem Unie 

nebo právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování cen 

knih. Kromě toho právní předpisy 

členských států mohou vyžadovat, aby 

elektronicky dodávané publikace mohly 

využívat téhož režimu preferenční sazby 

DPH jako publikace na jakémkoli 

fyzickém nosiči, v souladu s návrhem 

směrnice Rady, kterou se mění směrnice 

2006/112/ES, pokud jde o sazby daně 

z přidané hodnoty uplatňované na knihy, 

noviny a časopisy1a. Obchodníkům by 

nemělo být bráněno tyto právní předpisy 

v nezbytném rozsahu dodržovat. 

 __________________ 

 1a COM(2016)0758, návrh směrnice Rady, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, 

pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty 

uplatňované na knihy, noviny a časopisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům 

na některých územích z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

konkrétní zákaz nebo požadavek stanovený 

právem Unie nebo právními předpisy 

členských států v souladu s právem Unie. 

Právní předpisy členských států mohou též 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některé určené skupině spotřebitelů nebo 

spotřebitelům na některých územích 

z důvodů souvisejících se státní 

příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele konkrétní zákaz nebo 

požadavek stanovený právem Unie nebo 

právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 
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v souladu s právem Unie vyžadovat, aby 

obchodníci dodržovali jistá pravidla 

o stanovování cen knih. Obchodníkům by 

nemělo být bráněno tyto právní předpisy 

v nezbytném rozsahu dodržovat. 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování cen 

knih. Obchodníkům by nemělo být bráněno 

tyto právní předpisy v nezbytném rozsahu 

dodržovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka konkrétní zákaz 

nebo požadavek stanovený právem Unie 

nebo právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování cen 

knih. Obchodníkům by nemělo být bráněno 

tyto právní předpisy v nezbytném rozsahu 

dodržovat. 

(23) Ve všech těchto situacích může 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo spotřebitelům 

na některých územích z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele konkrétní 

zákaz nebo požadavek stanovený právem 

Unie nebo právními předpisy členských 

států v souladu s právem Unie. Právní 

předpisy členských států mohou též 

v souladu s právem Unie vyžadovat, aby 

obchodníci dodržovali jistá pravidla 

o stanovování cen knih. Obchodníkům by 

nemělo být bráněno tyto právní předpisy 

v nezbytném rozsahu dodržovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Ve všech těchto situacích může (23) Ve všech těchto situacích může 
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obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem usazení zákazníka konkrétní zákaz 

nebo požadavek stanovený právem Unie 

nebo právními předpisy členských států 

v souladu s právem Unie. Právní předpisy 

členských států mohou též v souladu 

s právem Unie vyžadovat, aby obchodníci 

dodržovali jistá pravidla o stanovování cen 

knih. Obchodníkům by nemělo být bráněno 

tyto právní předpisy v nezbytném rozsahu 

dodržovat. 

obchodníkovi v určitých případech bránit 

v prodeji zboží nebo poskytování služeb 

některým zákazníkům nebo zákazníkům na 

některých územích z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště, 

dočasným umístěním nebo místem usazení 

zákazníka konkrétní zákaz nebo požadavek 

stanovený právem Unie nebo právními 

předpisy členských států v souladu 

s právem Unie. Právní předpisy členských 

států mohou též v souladu s právem Unie 

vyžadovat, aby obchodníci dodržovali jistá 

pravidla o stanovování cen knih. 

Obchodníkům by nemělo být bráněno tyto 

právní předpisy v nezbytném rozsahu 

dodržovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

V této konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky chtějí přijímat. V souladu 

s nařízením (EU) 2015/751 a směrnicí 

(EU) 2015/2366 nemají maloobchodníci 

přijímající karetní platební prostředek 

konkrétní značky a kategorie povinnost 

přijímat karetní platební prostředky téže 

kategorie, ale jiné značky. Obdobně 

nemají maloobchodníci přijímající debetní 

kartu dané značky povinnost přijímat 

kreditní kartu této značky nebo v případě, 

že přijímají spotřebitelské kreditní karty 

určité značky, přijímat rovněž kreditní 

kartu téže značky pro komerční klientelu. 

Rovněž obchodník přijímající úhrady či 

inkasa nemá povinnost přijmout platbu, 

je-li k tomu nezbytné uzavřít s určitým 

poskytovatelem platebních služeb novou 

nebo pozměněnou smlouvu. Po provedení 
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připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

této volby však neexistují žádné důvody, 

aby obchodníci diskriminovali spotřebitele 

v rámci Unie tím, že odmítají určité 

obchodní transakce nebo s ohledem na tyto 

transakce jinak používají některé odlišné 

platební podmínky z důvodů souvisejících 

se státní příslušností nebo místem bydliště 

zákazníka. V této konkrétní souvislosti by 

takové bezdůvodné nerovné zacházení 

z důvodů souvisejících s umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie mělo být také výslovně zakázáno. 

Dále je třeba připomenout, že nařízení 

(EU) č. 260/2012 již všem příjemcům 

platby včetně obchodníků zakazuje 

požadovat, aby se bankovní účty pro přijetí 

platby v eurech nacházely v určitém 

členském státě. Obchodník by měl mít 

možnost požadovat poplatek za použití 

platebního nástroje. Toto právo však 

podléhá omezením stanoveným v čl. 62 

odst. 5 směrnice (EU) 2015/2366. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky chtějí přijímat. V souladu 

s pravidly, která stanoví nařízení (EU) 

2015/751 a směrnice (EU) 2015/2366, 

nejsou obchodníci, kteří přijímají platební 

prostředky spojené s kartou určité značky 

a kategorie, povinni přijímat platební 

prostředky spojené s kartou téže kategorie, 

ale jiné značky. Po provedení této volby by 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby obchodníci 
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bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

V této konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

neměli diskriminovat spotřebitele v rámci 

Unie tím, že odmítají určité obchodní 

transakce nebo s ohledem na tyto transakce 

jinak používají některé odlišné platební 

podmínky z důvodů souvisejících se státní 

příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele. V této konkrétní souvislosti 

by takové bezdůvodné nerovné zacházení 

z důvodů souvisejících s umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie mělo být také výslovně zakázáno. 

Dále je třeba připomenout, že nařízení 

(EU) č. 260/2012 již všem příjemcům 

platby včetně obchodníků zakazuje 

požadovat, aby se bankovní účty pro přijetí 

platby v eurech nacházely v určitém 

členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

V této konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby by však 

obchodníci neměli diskriminovat 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka. V této 

konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 
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služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

V této konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 

nacházely v určitém členském státě. 

(24) Podle práva Unie se obchodníci 

mohou v zásadě rozhodnout, jaké platební 

prostředky, včetně platebních značek, 

chtějí přijímat. Po provedení této volby 

však vzhledem k současnému právnímu 

rámci pro platební služby neexistují žádné 

důvody, aby obchodníci diskriminovali 

zákazníky v rámci Unie tím, že odmítají 

určité obchodní transakce nebo s ohledem 

na tyto transakce jinak používají některé 

odlišné platební podmínky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka. V této 

konkrétní souvislosti by takové 

bezdůvodné nerovné zacházení z důvodů 

souvisejících s umístěním platebního účtu, 

místem usazení poskytovatele platební 

služby nebo místem vydání platebního 

prostředku na území Unie mělo být také 

výslovně zakázáno. Dále je třeba 

připomenout, že nařízení (EU) č. 260/2012 

již všem příjemcům platby včetně 

obchodníků zakazuje požadovat, aby se 

bankovní účty pro přijetí platby v eurech 
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nacházely v určitém členském státě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Jestliže obchodník přijímá platební 

prostředek úhradou nebo inkasem, nesmí 

diskriminovat zákazníky z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v rámci Unie tím, že bude odmítat přijímat 

určité obchodní transakce prováděné týmž 

platebním prostředkem. Obchodník 

přijímající úhrady či inkasa nemá 

povinnost přijmout platbu, je-li k tomu 

nezbytné uzavřít s určitým poskytovatelem 

platebních služeb novou nebo 

pozměněnou smlouvu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby se předešlo nepřiměřené zátěži pro malé a střední podniky, mělo by být vyjasněno, že 

obchodníci nejsou povinni nabízet zákazníkům na jiných trzích všechny druhy platebních 

kategorií, které nabízejí na svém domácím trhu, pokud to vyžaduje, aby obchodníci vynaložili 

finanční nebo administrativní zdroje na zajištění funkčních platebních možností na trhu 

zákazníka. 

 

Pozměňovací návrh  219 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. Avšak 

v situacích, kdy obchodník nemá 

k dispozici jiné prostředky pro snížení 

rizika selhání zákazníka, mimo jiné 

zejména v případě problémů s posouzením 

jeho bonity, měli by mít obchodníci 

možnost zboží nebo službu zadržet, dokud 

neobdrží potvrzení, že platební transakce 

byla řádně iniciována. Odlišné zacházení 

by však mělo vycházet pouze 

z objektivních a opodstatněných důvodů. 

__________________ __________________ 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 

25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 

25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 
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Or. en 

(text obecného přístupu Rady) 

 

Pozměňovací návrh  220 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby je významně sníženo. 

Avšak v případě inkas, kdy by obchodník 

nemusel být schopen řádně posoudit 

bonitu spotřebitele nebo by musel uzavřít 

novou nebo pozměněnou smlouvu 

s poskytovateli platebního systému, měl by 

mít obchodník možnost požadovat platbu 

předem prostřednictvím SEPA platby ještě 

před odesláním zboží nebo poskytnutím 

služby. Odlišné zacházení lze tudíž 

odůvodnit v situacích, kdy obchodník 

nemá k dispozici žádné jiné prostředky, 

jak ověřit bonitu spotřebitele. 

__________________ __________________ 
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28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 

25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 

25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Andreas Schwab 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Aby bylo riziko podvodné platby a platební 

neschopnosti spotřebitele nízké, mělo by 

být možné požadovat platbu předem před 

zasláním zboží nebo poskytnutím služby. 

Nerovné zacházení může být oprávněné 

v případech, kdy obchodník nemá jinou 

možnost zajistit, že kupující splní svou 

platební povinnost. 

__________________ __________________ 
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28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. 

listopadu 2015 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. 

listopadu 2015 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  222 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření klienta, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. 

(25) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/2366/EU28 zavedla přísné 

bezpečnostní požadavky na zahájení 

a zpracování elektronických plateb, které 

snížily riziko podvodu u všech nových 

i tradičnějších prostředků pro placení, 

zejména u plateb on-line. Poskytovatelé 

platebních služeb jsou povinni provádět 

takzvané silné ověření spotřebitele, což je 

postup ověření, které potvrzuje totožnost 

uživatele platební služby nebo platební 

transakce. U transakcí na dálku, jako jsou 

platby on-line, jsou bezpečnostní 

požadavky ještě přísnější a vyžadují 

dynamické propojení s částkou transakce 

a účtem příjemce platby, aby uživatele 

ještě více chránily minimalizací rizik 

v případě chyby nebo podvodných útoků. 

Výsledkem těchto ustanovení je, že riziko 

podvodné platby při domácích 

i přeshraničních nákupech je stejné 

a nemělo by být používáno jako argument 

k odmítnutí nebo diskriminaci jakékoli 

obchodní transakce v Unii. 

__________________ __________________ 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 
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25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 

25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 

2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU 

a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje 

směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 

23.12.2015, s. 35–127). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 

SFEU, v souvislosti s použitím tohoto 

nařízení narušují řádné fungování 

vnitřního trhu a mohou být používány 

k obcházení ustanovení tohoto nařízení. 

Příslušná ustanovení těchto dohod nebo 

jakýchkoli jiných dohod ve vztahu 

k pasivním prodejům, které na 

obchodníkovi požadují, aby jednal 
v rozporu s tímto nařízením, by proto měla 

být automaticky neplatná. Toto nařízení, 

a zejména jeho ustanovení v oblasti 

přístupu ke zboží a službám, by však 

nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 

č. 330/2010. 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým zvláštním 

skupinám spotřebitelů nebo spotřebitelům 

na některých územích, se obecně považují 

za dohody omezující hospodářskou soutěž 

a nelze jim běžným způsobem udělit 

výjimku ze zákazu stanoveného čl. 101 

odst. 1 SFEU. V určitých výjimečných 

případech však lze dohody považovat za 

dohody v souladu s článkem 101 SFEU. 

To se týká zejména dohod omezujících 

pasivní prodeje z hospodářských důvodů, 

například s cílem umožnit inovace 

v oblasti nových výrobků. V těchto řádně 

odůvodněných případech by se nemělo mít 

za to, že obchodník jedná v rozporu s tímto 

nařízením, jestliže neprovádí pasivní 

prodeje. Uvedené dohody by 

uplatňováním tohoto nařízení neměly být 

dotčeny. Toto nařízení, a zejména jeho 

ustanovení v oblasti přístupu ke zboží 

a službám, by nemělo mít vliv na dohody 

omezující aktivní prodeje ve smyslu 
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nařízení (EU) č. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 SFEU, 

v souvislosti s použitím tohoto nařízení 

narušují řádné fungování vnitřního trhu 

a mohou být používány k obcházení 

ustanovení tohoto nařízení. Příslušná 

ustanovení těchto dohod nebo jakýchkoli 

jiných dohod ve vztahu k pasivním 

prodejům, které na obchodníkovi požadují, 

aby jednal v rozporu s tímto nařízením, by 

proto měla být automaticky neplatná. Toto 

nařízení, a zejména jeho ustanovení 

v oblasti přístupu ke zboží a službám, by 

však nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým spotřebitelům nebo 

spotřebitelům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 SFEU, 

v souvislosti s použitím tohoto nařízení 

narušují řádné fungování vnitřního trhu 

a mohou být používány k obcházení 

ustanovení tohoto nařízení. Příslušná 

ustanovení těchto dohod nebo jakýchkoli 

jiných dohod ve vztahu k pasivním 

prodejům, které na obchodníkovi požadují, 

aby jednal v rozporu s tímto nařízením, by 

proto měla být automaticky neplatná. Toto 

nařízení, a zejména jeho ustanovení 

v oblasti přístupu ke zboží a službám, by 

však nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 
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č. 330/2010. č. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 SFEU, 

v souvislosti s použitím tohoto nařízení 

narušují řádné fungování vnitřního trhu 

a mohou být používány k obcházení 

ustanovení tohoto nařízení. Příslušná 

ustanovení těchto dohod nebo jakýchkoli 

jiných dohod ve vztahu k pasivním 

prodejům, které na obchodníkovi požadují, 

aby jednal v rozporu s tímto nařízením, by 

proto měla být automaticky neplatná. Toto 

nařízení, a zejména jeho ustanovení 

v oblasti přístupu ke zboží a službám, by 

však nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 

(26) Toto nařízení by nemělo mít vliv na 

použití pravidel hospodářské soutěže, 

zejména pak článků 101 a 102 SFEU. 

Dohody, z nichž obchodníkům vznikají 

povinnosti neúčastnit se pasivních prodejů 

ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 330/201029 některým zákazníkům nebo 

zákazníkům na některých územích, se 

obecně považují za dohody omezující 

hospodářskou soutěž a nelze jim běžným 

způsobem udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU. I pokud 

nespadají do působnosti článku 101 SFEU, 

v souvislosti s použitím tohoto nařízení 

narušují řádné fungování vnitřního trhu 

a mohou být používány k obcházení 

ustanovení tohoto nařízení. Příslušná 

ustanovení těchto dohod nebo jakýchkoli 

jiných dohod ve vztahu k pasivním 

prodejům, které na obchodníkovi požadují, 

aby jednal v rozporu s tímto nařízením, by 

proto měla být automaticky neplatná. Toto 

nařízení, a zejména jeho ustanovení 

v oblasti přístupu ke zboží a službám, by 

však nemělo mít vliv na dohody omezující 

aktivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 
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č. 330/2010. č. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

29 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze 

dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 

102, 23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při zachování definice zákazníka v rámci 

textu. 

 

Pozměňovací návrh  226 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Členské státy by měly určit jeden 

nebo více orgánů odpovědných za přijetí 

účinného opatření k sledování 

a zabezpečení shody s ustanoveními tohoto 

nařízení. Členské státy by měly také 

zajistit, aby byly obchodníkům v případě 

jakéhokoli porušení tohoto nařízení 

uloženy účinné, přiměřené a odrazující 

sankce. 

(27) Členské státy by měly určit jeden 

nebo více orgánů odpovědných za přijetí 

účinného opatření k sledování 

a zabezpečení shody s ustanoveními tohoto 

nařízení. Členské státy by měly také 

zajistit, aby obchodníci dodržovali 

ustanovení tohoto nařízení a aby za 

případná porušení byly uloženy účinné, 

přiměřené a odrazující sankce. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  227 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Členské státy by měly určit jeden 

nebo více orgánů odpovědných za přijetí 

účinného opatření k sledování 

a zabezpečení shody s ustanoveními tohoto 

nařízení. Členské státy by měly také 

zajistit, aby byly obchodníkům v případě 

jakéhokoli porušení tohoto nařízení 

uloženy účinné, přiměřené a odrazující 

sankce. 

(27) Členské státy by měly určit jeden 

nebo více odpovědných orgánů 

s potřebnými pravomocemi přijmout 

účinná opatření k sledování a zajištění 

shody s ustanoveními tohoto nařízení. 

Členské státy by měly také zajistit, aby 

byly obchodníkům v případě jakéhokoli 

porušení tohoto nařízení uloženy účinné, 

přiměřené a odrazující sankce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Spotřebitel by měl být s to přijímat 

pomoc odpovědných orgánů usnadňujících 

vyřešení sporů s obchodníky, které budou 

vyplývat z použití tohoto nařízení, a to 

i prostřednictvím jednotného formuláře 

stížnosti. 

(28) Spotřebitel by měl být s to přijímat 

pomoc odpovědných subjektů 

usnadňujících vyřešení sporů 

s obchodníky, které budou vyplývat 

z použití tohoto nařízení, a to 

i prostřednictvím jednotného formuláře 

stížnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. 
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zaměřit zejména na možné rozšíření 

zákazu diskriminace stanoveného v čl. 4 

odst. 1 písm. b) na elektronicky 

poskytované služby, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany a jejich využívání, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

Or. de 

Odůvodnění 

Přístup k dílům chráněným autorskými právy nebo jiným předmětům ochrany a jejich 

využívání by měl být i nadále vyloučen z oblasti působnosti tohoto nařízení. Jinak by 

docházelo k překrývání s jinými právními předpisy EU. 

 

Pozměňovací návrh  230 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření 

zákazu diskriminace stanoveného v čl. 4 

odst. 1 písm. b) na elektronicky 

poskytované služby, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany a jejich využívání, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření oblasti 

působnosti tohoto nařízení na jiná odvětví, 

např. finanční služby nebo služby 

v oblasti elektronické komunikace či 

zdravotnické služby. Tito poskytovatelé by 

proto měli při hodnocení spolupracovat, 

aby bylo možné posoudit, zda by zahrnutí 

těchto služeb do oblasti působnosti tohoto 

nařízení vedlo k přijetí obchodních 

modelů, které jsou efektivnější než modely 

v současnosti používané. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  231 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření 

zákazu diskriminace stanoveného v čl. 4 

odst. 1 písm. b) na elektronicky 

poskytované služby, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany a jejich využívání, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření oblasti 

působnosti tohoto nařízení na jiná odvětví, 

např. audiovizuální či finanční služby 

nebo služby v oblasti elektronické 

komunikace, dopravy či zdravotnické 

služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření 

zákazu diskriminace stanoveného v čl. 4 

odst. 1 písm. b) na elektronicky 

poskytované služby, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany a jejich využívání, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na použití zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby a nehmotné statky, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany a jejich využívání, 

v souvislosti s nimiž má obchodník právo 

používat takový obsah pro příslušná území, 

za účelem případného rozšíření použití 

i na jiné případy, jakož i rozvoje 
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spotřebitelských cen a kupní síly na 

jednotném trhu v důsledku tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, za předpokladu, 

že obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, za předpokladu, 

že obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva. Na základě posouzení 

bude nutno stanovit, zda v novém 

kontextu jednotného otevřeného trhu, 

který předpokládá odstranění 

zeměpisných bloků a dalších způsobů 

diskriminace zákazníků v závislosti na 

národnosti, místu bydliště nebo místa, kde 

jsou usazeni, jsou ještě nařízení (ES) č. 

593/2008 o právu rozhodném a nařízení 

(EU) č. 1215/2012 o příslušnosti soudu 

dostatečné pro kompletní ochranu 

zákazníka a obchodníka, zejména malých 

a středních podniků a mikropodniků, 

nebo zda jsou tato dvě nařízení 

nevyrovnaná a příliš nadržují jedné 

z těchto dvou stran. V takovém případě by 

měla být tato dvě uvedená nařízení 

přepracována, aby zohlednila nové právní 

prostředí a prostředí nového trhu; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, za předpokladu, 

že obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva. 

(29) Toto nařízení by mělo být 

pravidelně vyhodnocováno, aby k němu 

mohly být případně navrženy nezbytné 

změny. První hodnocení by se mělo 

zaměřit zejména na možné rozšíření zákazu 

diskriminace stanoveného v čl. 4 odst. 1 

písm. b) na elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany nebo jejich využívání, nebo 

prodej díla chráněného autorskými právy 

nebo jiného předmětu ochrany 

v nehmotné podobě, jako jsou například 

elektronické knihy a hudba on-line, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

Hodnocení by mělo zajistit jednotnost 

s oblastí působnosti směrnice 

2006/123/ES a řádně vzít v úvahu 

specifickou povahu kulturních statků 

a služeb chráněných autorským právem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Vicky Ford 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29a) Ve většině případů jsou díla 

chráněná autorskými právy vyloučena 

z oblasti působnosti, jsou však zahrnuta 

do návrhu nařízení o zajištění 
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přeshraniční přenositelnosti on-line 

služeb poskytujících obsah v rámci 

vnitřního trhu1a. 

 __________________ 

 1a Návrh nařízení o zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci vnitřního 

trhu, COM(2015)627. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 

pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

Jelikož však nařízení (ES) č. 2006/2004 

platí pouze s ohledem na právní předpisy, 

které chrání zájmy spotřebitelů, tato 

opatření by měla být dostupná pouze 

tehdy, je-li zákazník spotřebitelem. 

Nařízení (ES) č. 2006/2004 by proto mělo 

být odpovídajícím způsobem změněno. 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 

pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

__________________ __________________ 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  237 

Olga Sehnalová 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 

pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

Jelikož však nařízení (ES) č. 2006/2004 

platí pouze s ohledem na právní předpisy, 

které chrání zájmy spotřebitelů, tato 

opatření by měla být dostupná pouze 

tehdy, je-li zákazník spotřebitelem. 
Nařízení (ES) č. 2006/2004 by proto mělo 

být odpovídajícím způsobem změněno. 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 

pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

Nařízení (ES) č. 2006/2004 by proto mělo 

být odpovídajícím způsobem změněno. 

__________________ __________________ 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 

(30) Za účelem usnadnění účinného 

prosazování pravidel stanovených tímto 

nařízením by měl ve vztahu k těmto 
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pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

Jelikož však nařízení (ES) č. 2006/2004 

platí pouze s ohledem na právní předpisy, 

které chrání zájmy spotřebitelů, tato 

opatření by měla být dostupná pouze 

tehdy, je-li zákazník spotřebitelem. 

Nařízení (ES) č. 2006/2004 by proto mělo 

být odpovídajícím způsobem změněno. 

pravidlům být k dispozici také 

mechanismus pro zajištění přeshraniční 

spolupráce mezi příslušnými orgány, který 

je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200430. 

__________________ __________________ 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. 

věst. L 364, 9.12.2004, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Obchodníci, veřejné orgány a další 

zainteresované strany by měli mít dostatek 

času, aby se přizpůsobili ustanovením 

tohoto nařízení a zajistili jejich 

dodržování. Vzhledem ke specifické 

charakteristice elektronicky 

poskytovaných služeb jiných než služeb, 

jejichž hlavním rysem je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jiným předmětům ochrany 

a jejich používání, je vhodné použít zákaz 

podle čl. 4 odst. 1 písm. b) vztahující se na 

poskytování těchto služeb až od pozdějšího 

data. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Obchodníci, veřejné orgány a další 

zainteresované strany by měli mít dostatek 

času, aby se přizpůsobili ustanovením 

tohoto nařízení a zajistili jejich dodržování. 

Vzhledem ke specifické charakteristice 

elektronicky poskytovaných služeb jiných 

než služeb, jejichž hlavním rysem je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jiným předmětům 

ochrany a jejich používání, je vhodné 

použít zákaz podle čl. 4 odst. 1 písm. b) 

vztahující se na poskytování těchto služeb 

až od pozdějšího data. 

(32) Obchodníci, veřejné orgány a další 

zainteresované strany by měli mít dostatek 

času, aby se přizpůsobili ustanovením 

tohoto nařízení a zajistili jejich dodržování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii 

a jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

neodůvodněné diskriminace z důvodu 

státní příslušnosti nebo místa bydliště 

spotřebitelů, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii 

a jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 
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jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

zákazníci plný prospěch. 

jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

spotřebitelé plný prospěch. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii 

a jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 

jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

zákazníci plný prospěch. 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti 

nebo místa bydliště spotřebitelů, je vhodné 

přijmout nařízení, které je přímo 

uplatňováno ve všech členských státech. Je 

to nutné pro zajištění jednotného 

uplatňování pravidel nepřípustné 

diskriminace v celé Unii a jejich současný 

vstup v platnost. Pouze nařízení zajišťuje 

takovou míru jasnosti, jednotnosti a právní 

jistoty, jaká je nutná pro to, aby z těchto 

předpisů mohli mít spotřebitelé plný 

prospěch. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště, dočasného umístění nebo 

místa usazení zákazníků, je vhodné 

přijmout nařízení, které je přímo 
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členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii 

a jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 

jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

zákazníci plný prospěch. 

uplatňováno ve všech členských státech. Je 

to nutné pro zajištění jednotného 

uplatňování pravidel nepřípustné 

diskriminace v celé Unii a jejich současný 

vstup v platnost. Pouze nařízení zajišťuje 

takovou míru jasnosti, jednotnosti a právní 

jistoty, jaká je nutná pro to, aby z těchto 

předpisů mohli mít zákazníci plný 

prospěch. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo místa usazení 

zákazníků, je vhodné přijmout nařízení, 

které je přímo uplatňováno ve všech 

členských státech. Je to nutné pro zajištění 

jednotného uplatňování pravidel 

nepřípustné diskriminace v celé Unii 

a jejich současný vstup v platnost. Pouze 

nařízení zajišťuje takovou míru jasnosti, 

jednotnosti a právní jistoty, jaká je nutná 

pro to, aby z těchto předpisů mohli mít 

zákazníci plný prospěch. 

(33) Pro dosažení cíle spočívajícího 

v účinném řešení přímé a nepřímé 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti, 

místa bydliště nebo dočasného umístění 

nebo místa usazení zákazníků, je vhodné 

přijmout nařízení, které je přímo 

uplatňováno ve všech členských státech. Je 

to nutné pro zajištění jednotného 

uplatňování pravidel nepřípustné 

diskriminace v celé Unii a jejich současný 

vstup v platnost. Pouze nařízení zajišťuje 

takovou míru jasnosti, jednotnosti a právní 

jistoty, jaká je nutná pro to, aby z těchto 

předpisů mohli mít zákazníci plný 

prospěch. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště 

nebo místu usazení zákazníků, včetně 

zeměpisného blokování, při obchodních 

transakcích s obchodníky v rámci Unie, 

nemůže být vzhledem k přeshraniční 

povaze problému a nedostatečné jasnosti 

současného právního rámce, uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států, a proto 

jej může být z důvodu rozsahu 

a potenciálního účinku na obchod na 

vnitřním trhu lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé neodůvodněné 

diskriminaci kvůli státní příslušnosti nebo 

místu bydliště spotřebitelů, včetně 

neodůvodněného zeměpisného blokování, 

při obchodních transakcích s obchodníky 

v rámci Unie, nemůže být vzhledem 

k přeshraniční povaze problému 

a nedostatečné jasnosti současného 

právního rámce, uspokojivě dosaženo na 

úrovni členských států, a proto jej může 

být z důvodu rozsahu a potenciálního 

účinku na obchod na vnitřním trhu lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště 

nebo místu usazení zákazníků, včetně 

zeměpisného blokování, při obchodních 

transakcích s obchodníky v rámci Unie, 

nemůže být vzhledem k přeshraniční 

povaze problému a nedostatečné jasnosti 

současného právního rámce, uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států, a proto 

jej může být z důvodu rozsahu 

a potenciálního účinku na obchod na 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů, včetně zeměpisného 

blokování, při obchodních transakcích 

s obchodníky v rámci Unie, nemůže být 

vzhledem k přeshraniční povaze problému 

a nedostatečné jasnosti současného 

právního rámce, uspokojivě dosaženo na 

úrovni členských států, a proto jej může 

být z důvodu rozsahu a potenciálního 

účinku na obchod na vnitřním trhu lépe 
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vnitřním trhu lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště 

nebo místu usazení zákazníků, včetně 

zeměpisného blokování, při obchodních 

transakcích s obchodníky v rámci Unie, 

nemůže být vzhledem k přeshraniční 

povaze problému a nedostatečné jasnosti 

současného právního rámce, uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států, a proto 

jej může být z důvodu rozsahu 

a potenciálního účinku na obchod na 

vnitřním trhu lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště, 

dočasnému umístění nebo místu usazení 

zákazníků, včetně zeměpisného blokování, 

při obchodních transakcích s obchodníky 

v rámci Unie, nemůže být vzhledem 

k přeshraniční povaze problému 

a nedostatečné jasnosti současného 

právního rámce, uspokojivě dosaženo na 

úrovni členských států, a proto jej může 

být z důvodu rozsahu a potenciálního 

účinku na obchod na vnitřním trhu lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 
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Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště 

nebo místu usazení zákazníků, včetně 

zeměpisného blokování, při obchodních 

transakcích s obchodníky v rámci Unie, 

nemůže být vzhledem k přeshraniční 

povaze problému a nedostatečné jasnosti 

současného právního rámce, uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států, a proto 

jej může být z důvodu rozsahu 

a potenciálního účinku na obchod na 

vnitřním trhu lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

zabránění přímé a nepřímé diskriminaci 

kvůli státní příslušnosti, místu bydliště, 

dočasnému umístění nebo místu usazení 

zákazníků, včetně zeměpisného blokování, 

při obchodních transakcích s obchodníky 

v rámci Unie, nemůže být vzhledem 

k přeshraniční povaze problému 

a nedostatečné jasnosti současného 

právního rámce, uspokojivě dosaženo na 

úrovni členských států, a proto jej může 

být z důvodu rozsahu a potenciálního 

účinku na obchod na vnitřním trhu lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 16 a 17 této Listiny, 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 16, 17, 21 a 38 této 

Listiny, 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 16 a 17 této Listiny, 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 11, 16 a 17 této Listiny, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 16 a 17 této Listiny, 

(35) Toto nařízení ctí základní práva 

a dodržuje zásadu uznávanou Listinou 

základních práv Evropské unie. Toto 

nařízení se snaží zejména zajistit úplné 

dodržování článků 16, 17 a 38 této Listiny, 

Or. en 

 

 


