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Pozměňovací návrh  252 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Účelem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním neopodstatněné diskriminaci, 

která je přímo či nepřímo založena na 

státní příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů, a vymezením situací, kdy 

nemůže být rozdílné zacházení 

opodstatněno podle čl. 20 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Účelem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním neopodstatněné diskriminaci, 

která je přímo či nepřímo založena na 

státní příslušnosti, místu bydliště nebo 

místu usazení zákazníků, a vymezením 

situací, kdy nemůže být rozdílné zacházení 

opodstatněno podle čl. 20 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

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

Løkkegaard 

 



 

PE599.759v01-00 4/89 AM\1117512CS.docx 

CS 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště, dočasném umístění nebo 

místu usazení zákazníků, a dále doplnit 

článek 20 směrnice 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Účelem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

a dosáhnout vysoké úrovně ochrany 

spotřebitele zabráněním diskriminaci, 

která je přímo či nepřímo založena na 

státní příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním neopodstatněné diskriminaci, 
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nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

která je přímo či nepřímo založena na 

státní příslušnosti nebo místu bydliště 

spotřebitelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště nebo místu usazení 

zákazníků. 

1. Cílem tohoto nařízení je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

zabráněním diskriminace, která je přímo či 

nepřímo založena na státní příslušnosti, 

místu bydliště, dočasném umístění nebo 

místu usazení zákazníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Toto nařízení nesmí omezit 

svobodu podnikání a smluvní svobodu, 

které jsou zakotveny v článku 16 Listiny 

základních práv Evropské unie. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení se použije na 

následující situace: 

2. Toto nařízení se nevztahuje na čistě 

vnitrostátní situace, kdy jsou všechny 

relevantní prvky dané transakce 

soustředěny v rámci jednoho členského 

státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Virginie Rozière 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení se použije na 

následující situace: 

(Netýká se českého znění.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  262 

Marlene Mizzi 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má spotřebitel bydliště; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má spotřebitel bydliště; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 
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státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

státě, v němž má spotřebitel bydliště; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

a) když obchodník nebo dodavatel 

prodává zboží nebo poskytuje služby nebo 

se snaží prodávat zboží nebo poskytovat 

služby v jiném členském státě než 

v členském státě, v němž má zákazník 

bydliště nebo místo usazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště nebo 

místo usazení; 

a) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v jiném členském státě než v členském 

státě, v němž má zákazník bydliště, 

dočasné umístění nebo místo usazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě a spotřebitel je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 



 

PE599.759v01-00 10/89 AM\1117512CS.docx 

CS 

stejném členském státě, v jakém má 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

stejném členském státě, v jakém má 

spotřebitel místo bydliště, avšak spotřebitel 

je státním příslušníkem jiného členského 

státu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

spotřebitel místo bydliště, avšak je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby ve 

stejném členském státě, v jakém má 

zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

b) když obchodník nebo dodavatel 

prodává zboží nebo poskytuje služby nebo 

se snaží prodávat zboží nebo poskytovat 

služby ve stejném členském státě, v jakém 

má zákazník místo bydliště nebo místo 

usazení, avšak zákazník je státním 

příslušníkem jiného členského státu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto 

členském státě měl bydliště nebo aniž by 

v tomto členském státě byl usazen. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

členském státě byl usazen. 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se spotřebitel 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

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

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

členském státě byl usazen. 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se spotřebitel 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  275 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

členském státě byl usazen. 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se spotřebitel 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) když obchodník prodává zboží 

nebo poskytuje služby nebo se snaží 

prodávat zboží nebo poskytovat služby 

v členském státě, v němž se zákazník 

dočasně nachází, aniž by v tomto členském 

státě měl bydliště nebo aniž by v tomto 

c) když obchodník nebo dodavatel 

prodává zboží nebo poskytuje služby nebo 

se snaží prodávat zboží nebo poskytovat 

služby v členském státě, v němž se 

zákazník dočasně nachází, aniž by v tomto 

členském státě měl bydliště nebo aniž by 
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členském státě byl usazen. v tomto členském státě byl usazen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Toto nařízení by rovněž nemělo 

vést ke vzniku povinnosti obchodníka nést 

dodatečné výdaje v případech, kdy 

spotřebitel uplatní své právo odstoupit od 

smlouvy podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU1a. 

Nezbytné výdaje na uvedení zboží do 

souladu se smlouvou nezahrnují poštovné 

ani náklady na dopravu, které představují 

dodatečné výdaje nezbytné pro dodání 

zboží stanovené ve všeobecných 

podmínkách nebo jinak dohodnuté. 

 ___________ 

 1aSměrnice 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  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Toto nařízení by rovněž nemělo 

vést ke vzniku povinnosti obchodníka nést 

dodatečné výdaje v případech, kdy 

spotřebitel uplatní své právo odstoupit od 

smlouvy podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU1a. 

Nezbytné výdaje na uvedení zboží do 

souladu se smlouvou nezahrnují poštovné 

ani náklady na dopravu, které představují 

dodatečné výdaje nezbytné pro dodání 

zboží stanovené ve všeobecných 

podmínkách nebo jinak dohodnuté. 

 _______________ 

 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  279 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Toto nařízení se nevztahuje na 

čistě vnitrostátní situace, v nichž se 

nevyskytují cizí prvky. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) až 

c), e) a písm. f) a písm. h) až l) směrnice 

2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES s výjimkou čl. 2 odst. 2 písm. 

g) směrnice 2006/123/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  282 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

3. Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES ani na činnosti v rámci čistě 

vnitrostátních situací, kdy jsou všechny 
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relevantní prvky daného prodeje zboží 

nebo poskytování služeb soustředěny 

v rámci jednoho členského státu 

a spotřebitel je státním příslušníkem 

stejného členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

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

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Tímto nařízením nejsou dotčena 

platná pravidla v oblasti autorského práva 

a práv s ním souvisejících, zejména 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1aSměrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti 

(Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Tímto nařízením nejsou dotčena 

pravidla platná v oblasti autorského práva 

a práv s ním souvisejících, konkrétně 

pravidla stanovená ve směrnici 
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Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1aSměrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti 

(Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Tímto nařízením nejsou dotčena 

pravidla platná v oblasti autorského práva 

a práv s ním souvisejících, konkrétně 

pravidla stanovená ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES1a. 

 _______________ 

 1aSměrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti 

(Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Toto nařízení se nepoužije na 

pravidla platná v oblasti autorského práva 

a práv s ním souvisejících. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Tímto nařízením nejsou dotčeny 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v civilních a obchodních 

věcech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

obvyklé bydliště nebo bydliště ve smyslu 

5. Tímto nařízením nejsou dotčeny 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v civilních záležitostech. 

Dodržování tohoto nařízení nesmí být 

vykládáno tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost do členského státu, v němž 

má spotřebitel obvyklé bydliště nebo 
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čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 

593/2008 a čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

bydliště 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. 

Jedná-li obchodník v souladu s články 3, 

4 a 5 tohoto nařízení, nelze jej/ji pouze na 

základě uvedených důvodů považovat za 

obchodníka, jenž přímo zaměřuje své 

činnosti na jiný členský stát, v němž má 

spotřebitel bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. Za situaci, kdy 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, v němž má spotřebitel 

obvyklé bydliště nebo bydliště, se pouze na 

základě uvedených důvodů nepovažují 

případy, kdy obchodník jedná v souladu 

s články 3, 4 a 5 a kdy – bez ohledu na 

svou státní příslušnost, místo bydliště 

nebo místo usazení – neblokuje nebo 

neomezuje přístup ke svým on-line 

rozhraním, nepřesměrovává zákazníky na 

verzi svého on-line rozhraní, která se liší 

od on-line rozhraní, k němuž se zákazník 

původně snažil přistoupit, pokud 

spotřebitel nedal výslovný souhlas s tímto 

přesměrováním, nebo kdy nepoužívá při 

prodeji zboží nebo poskytování služeb 

v situacích stanovených v tomto nařízení 
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rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

nebo přijímá na nediskriminačním 

základě platební prostředky vydané 

v jiném členském státě. Případ od případu 

se však provede analýza, jež určí, zda jsou 

přítomny další prvky překračující rámec 

prostého zajištění souladu se závaznými 

ustanoveními a zda se jedná o důkaz, 

z nějž lze vyvodit, že se obchodník snažil 

zaměřit svou činnost do členského státu, 

v němž má spotřebitel obvyklé bydliště 

nebo bydliště. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  290 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. Obchodník 

nezaměřuje svou činnost do členského 

státu, ve kterém má zákazník bydliště nebo 

ve kterém obvykle pobývá, konkrétně 

v případech, kdy ve smyslu článků 3, 4 a 5 

tohoto nařízení zaručí zákazníkům ze 

všech členských států on-line přístup do 

svého rozhraní bez omezení, nebo 

v případě, že obchodník nepřesměruje 

spotřebitele na jinou verzi svého rozhraní 

odlišnou od té, na kterou se zákazník 

původně chtěl přihlásit, nebo v případě, že 

nestanoví jiné podmínky pro přístup 

odlišné od podmínek pro prodej zboží 

nebo pro poskytování služeb v situacích 



 

AM\1117512CS.docx 21/89 PE599.759v01-00 

 CS 

popsaných tímto nařízením, nebo 

v případě, že obchodník přijme platební 

nástroje jiného členského státu na 

nediskriminační bázi. Výjimkou jsou 

případy, kdy by obchodník vyjádřil jasnou 

vůli, že chce do tohoto státu svou činnost 

zaměřit. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Tímto nařízením nejsou dotčeny 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v civilních záležitostech. 

Dodržování tohoto nařízení nesmí být 

vykládáno tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost do členského státu, 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) nařízení (EU) č. 1215/2012. Za 

situaci, že obchodník zaměřuje svou 

činnost do členského státu, v němž má 

spotřebitel obvyklé bydliště nebo bydliště, 

se pouze na základě uvedených důvodů 

nepovažují zejména případy, kdy 

obchodník jednající v souladu s články 3, 

4 a 5 neblokuje nebo neomezuje přístup 

zákazníků ke svému on-line rozhraní, 

nepřesměrovává zákazníky na verzi svého 

on-line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník snažil 

přistoupit nejdříve, bez ohledu na jeho 

státní příslušnost, místo bydliště nebo 

místo usazení, nepoužívá při prodeji zboží 

nebo poskytování služeb v situacích 

stanovených v tomto nařízení rozdílné 

všeobecné podmínky pro přístup nebo 

přijímá na nediskriminačním základě 

platební prostředky vydané v jiném 
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členském státě. 

 (Od tohoto pozměňovacího návrhu by mělo 

být upuštěno, bude-li přijat návrh týkající 

se čl. 4 odst. 3b (nový)). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Tímto nařízením nejsou dotčeny 

právní předpisy Unie týkající se soudní 

spolupráce v civilních záležitostech. 

Dodržování tohoto nařízení nesmí být 

vykládáno tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost do členského státu, 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) nařízení (EU) č. 1215/2012. Za 

situaci, že obchodník zaměřuje svou 

činnost do členského státu, v němž má 

spotřebitel obvyklé bydliště nebo bydliště, 

se nepovažují zejména případy, kdy 

obchodník jednající v souladu s články 3, 

4 a 5 neblokuje nebo neomezuje přístup 

zákazníků ke svému on-line rozhraní, 

nepřesměrovává zákazníky na verzi svého 

on-line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník snažil 

přistoupit nejdříve, bez ohledu na jeho 

státní příslušnost, místo bydliště, dočasné 

umístění nebo místo usazení, nepoužívá 

při prodeji zboží nebo poskytování služeb 

v situacích stanovených v tomto nařízení 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

nebo přijímá na nediskriminačním 

základě platební prostředky vydané 

v jiném členském státě. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  293 

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

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Tímto nařízením nejsou dotčeny 

platné právní předpisy Unie týkající se 

soudní spolupráce v civilních záležitostech. 

Pouhé dodržování tohoto nařízení nesmí 

být vykládáno tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost do členského státu, 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) nařízení (EU) č. 1215/2012. Za 

situaci, že obchodník zaměřuje svou 

činnost do členského státu, v němž má 

spotřebitel obvyklé bydliště nebo bydliště, 

se pouze na základě těchto důvodů 

nepovažují zejména případy, kdy 

obchodník jednající v souladu s články 3, 

4 a 5 neblokuje nebo neomezuje přístup 

spotřebitele ke svému on-line rozhraní, 

nepřesměrovává jej na jinou verzi svého 

on-line rozhraní, k němuž se spotřebitel 

snažil původně přistoupit, bez ohledu na 

jeho státní příslušnost nebo místo bydliště, 

nepoužívá v situacích stanovených v tomto 

nařízení rozdílné všeobecné podmínky pro 

přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, 

že obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení a zejména činnosti 

obchodníků prováděné v souladu s články 

3, 4 a 5 tohoto nařízení nesmí být 

vykládány tak, že obchodník zaměřuje 

svou činnost s cílem aktivně oslovit 

jednotlivé spotřebitele v členském státě, 

v němž má spotřebitel obvyklé bydliště 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, v situacích, 

kdy neblokuje ani neomezuje přístup 

spotřebitelů ke svému on-line rozhraní, 

nepřesměrovává spotřebitele na odlišné 

on-line rozhraní a nepoužívá rozdílné 

všeobecné podmínky pro přístup či 

stanovování cen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Dodržování 

tohoto nařízení nesmí být vykládáno tak, že 

obchodník zaměřuje svou činnost do 

členského státu, 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) nařízení 

(EU) č. 1215/2012. 

5. Toto nařízení nemá vliv na právní 

předpisy Unie týkající se soudní spolupráce 

v civilních záležitostech. Pouhé 

dodržování článků 3, 4 a 5 tohoto nařízení 

nesmí být vykládáno tak, že obchodník 

zaměřuje svou činnost do členského státu, 

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) nařízení (EU) č. 1215/2012, ledaže 

přítomnost dalších prvků naznačuje, že 

obchodník zaměřuje svou podnikatelskou 

nebo profesionální činnost do tohoto 

členského státu. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Malí prodejci a mikropodniky 

nemusí ověřovat umístění spotřebitelů, 

jimž mají v úmyslu prodávat. Má-li 

obchodník povinnost uzavírat smlouvy se 

spotřebiteli, kteří mají bydliště ve státě, na 

nějž se nezaměřuje, je nezbytné zajistit, že 

se bude uplatňovat právo státu 

obchodníka. 

Or. en 

Odůvodnění 

Právní jistota pro malé a střední podniky. 

 

Pozměňovací návrh  297 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. V rozsahu, v němž jsou ustanovení 

tohoto nařízení v rozporu s ustanoveními 

čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES, mají 

přednost ustanovení tohoto nařízení. 

6. V rozsahu, v němž jsou ustanovení 

tohoto nařízení v rozporu s ustanoveními 

čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES, mají 

přednost konkrétní ustanovení 

a povinnosti obchodníka podle tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  298 

Dennis de Jong 
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Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Oblast působnosti 

 1.  Toto nařízení se nevztahuje na 

čistě vnitřní situace, v nichž jsou všechny 

činnosti ve všech ohledech omezeny 

hranicemi jediného členského státu. 

 2.  Toto nařízení se nepoužije pro 

činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 

2006/123/ES. 

 3.  Tímto nařízením nejsou dotčeny 

žádné předpisy vztahující se na daňovou 

oblast. 

 4.  V rozsahu, v němž jsou ustanovení 

tohoto nařízení v rozporu s ustanoveními 

čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES, mají 

přednost ustanovení tohoto nařízení. 

 5.  Toto nařízení by rovněž nemělo 

vést ke vzniku povinnosti obchodníka nést 

dodatečné výdaje v případech, kdy 

spotřebitel uplatní své právo odstoupit od 

smlouvy podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU1a. 

Nezbytné výdaje na uvedení zboží do 

souladu se smlouvou nezahrnují poštovné 

ani náklady na dopravu, které představují 

dodatečné výdaje nezbytné pro dodání 

zboží stanovené ve všeobecných 

podmínkách nebo jinak dohodnuté. 

 _______________ 

 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). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí 

spotřebitel nebo podnik, který je státním 

příslušníkem některého členského státu 

nebo má místo bydliště nebo místo usazení 

v některém členském státu a hodlá 

nakoupit nebo nakoupí zboží nebo službu 

na území Unie jinak než za účelem 

opětovného prodeje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

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

Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí 

spotřebitel nebo podnik, který je státním 

příslušníkem některého členského státu 

nebo má místo bydliště nebo místo usazení 

v některém členském státu a hodlá 

nakoupit nebo nakoupí zboží nebo službu 

na území Unie jinak než za účelem 

opětovného prodeje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Antanas Guoga 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí 

spotřebitel nebo podnik, který je státním 

příslušníkem některého členského státu 

nebo má místo bydliště nebo místo usazení 

v některém členském státu a hodlá 

nakoupit nebo nakoupí zboží nebo službu 

na území Unie jinak než za účelem 

opětovného prodeje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státu a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí zboží nebo službu na území Unie 

jinak než za účelem opětovného prodeje; 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státu a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí za všeobecných podmínek 

přístupu výhradně ke konečnému použití 
zboží nebo službu na území Unie 

s vyloučením opětovného prodeje, 

pronájmu, přeměny nebo zpracování 

v komerčním rozsahu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státu a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí zboží nebo službu na území Unie 

jinak než za účelem opětovného prodeje; 

c) „zákazníkem“ se rozumí spotřebitel 

nebo podnik, který je státním příslušníkem 

některého členského státu nebo má místo 

bydliště nebo místo usazení v některém 

členském státu a hodlá nakoupit nebo 

nakoupí zboží nebo službu na území Unie; 

Or. en 

Odůvodnění 

Nebude-li zahrnut celý dodavatelský řetězec, nebudou spotřebitelé moci využívat výhod, které 

přinese ukončení neopodstatněného zeměpisného blokování. 

 

Pozměňovací návrh  304 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen, které upravují přístup 

zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně čistých 

prodejních cen, které upravují přístup 

spotřebitelů ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a spotřebitelem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen, které upravují přístup 

zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen, které upravují přístup 

spotřebitelů ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a spotřebitelem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně 

prodejních cen, které upravují přístup 

zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

d) „všeobecnými podmínkami pro 

přístup“ se rozumí veškeré smluvní 

podmínky a další informace, včetně čistých 

prodejních cen a požadavků založených 

na telefonní předvolbě, které upravují 

přístup zákazníků ke zboží nebo službám 

nabízeným obchodníkem k prodeji, jsou 

obchodníkem nebo jeho jménem 

stanoveny, uplatňovány a zpřístupněny 

široké veřejnosti a používají se v případě 

neexistence individuálně sjednané dohody 

mezi obchodníkem a zákazníkem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Eva Maydell 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „zbožím“ jakákoli hmotná věc 

movitá, s výjimkou předmětů, které se 

prodávají na základě výkonu rozhodnutí 

nebo jiných soudních opatření; za „zboží“ 

ve smyslu této směrnice se považuje také 

voda, plyn a elektřina, jsou-li prodávány 

v omezeném objemu nebo v určitém 

množství; 

e) „zbožím“ jakákoli hmotná věc 

movitá, s výjimkou předmětů, které se 

prodávají na základě výkonu rozhodnutí 

nebo jiných soudních opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „zbožím“ jakákoli hmotná věc 

movitá, s výjimkou předmětů, které se 

prodávají na základě výkonu rozhodnutí 

nebo jiných soudních opatření; za „zboží“ 

ve smyslu této směrnice se považuje také 

voda, plyn a elektřina, jsou-li prodávány 

v omezeném objemu nebo v určitém 

množství; 

e) „zbožím“ jakákoli hmotná věc 

movitá, s výjimkou předmětů, které se 

prodávají na základě výkonu rozhodnutí 

nebo jiných soudních opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí f) „on-line rozhraním“ se rozumí 
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jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu zákazníků ke 

zboží nebo službám obchodníka za účelem 

uzavření obchodní transakce s ohledem na 

toto zboží nebo služby; 

jakýkoli software, včetně celé internetové 

stránky nebo jejich části a aplikací, 

provozovaný obchodníkem nebo jeho 

jménem, který slouží k poskytování 

přístupu spotřebitele ke zboží nebo 

službám obchodníka za účelem uzavření 

obchodní transakce s ohledem na toto 

zboží nebo služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu zákazníků ke 

zboží nebo službám obchodníka za účelem 

uzavření obchodní transakce s ohledem na 

toto zboží nebo služby; 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu spotřebitelů 

ke zboží nebo službám obchodníka za 

účelem uzavření obchodní transakce 

s ohledem na toto zboží nebo služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu zákazníků ke 

zboží nebo službám obchodníka za účelem 

uzavření obchodní transakce s ohledem na 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky nebo její části a aplikací, 

provozovaný obchodníkem nebo jeho 

jménem, který slouží k poskytování 

přístupu zákazníků ke zboží nebo službám 

obchodníka za účelem uzavření obchodní 
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toto zboží nebo služby; transakce s ohledem na toto zboží nebo 

služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a aplikací, provozovaný 

obchodníkem nebo jeho jménem, který 

slouží k poskytování přístupu zákazníků ke 

zboží nebo službám obchodníka za účelem 

uzavření obchodní transakce s ohledem na 

toto zboží nebo služby; 

f) „on-line rozhraním“ se rozumí 

jakýkoli software, včetně internetové 

stránky a softwarových aplikací, 

provozovaný obchodníkem nebo jeho 

jménem, který slouží k poskytování 

přístupu zákazníků ke zboží nebo službám 

obchodníka za účelem uzavření obchodní 

transakce s ohledem na toto zboží nebo 

služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha)  „dodavatelem“ jakákoli fyzická 

nebo právnická osoba dodávající zboží 

nebo poskytující službu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Franz Obermayr 
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Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup spotřebitelů k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

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

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

1. Obchodník nesmí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup spotřebitelů k on-line 

rozhraní z důvodů souvisejících se státní 

příslušností nebo místem bydliště 
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bydliště nebo místem usazení zákazníka. spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

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

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

1. Obchodník ani internetové tržiště 

nesmějí technickými prostředky ani jinak 

blokovat nebo omezovat přístup zákazníků 

k on-line rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při současném zachování definice zákazníka 

v textu. 

 

Pozměňovací návrh  318 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka. 

1. Obchodníci nesmějí technickými 

prostředky ani jinak blokovat nebo 

omezovat přístup zákazníků k on-line 

rozhraní obchodníků z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka. 

Or. en 



 

PE599.759v01-00 36/89 AM\1117512CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem založení zákazníka 

provádět přesměrování zákazníků na verzi 

svého on-line rozhraní, která se liší od on-

line rozhraní, k němuž se zákazník 

původně snažil přistoupit, na základě 

úpravy tohoto on-line rozhraní, použití 

jazyka nebo jiných charakteristik, které 

rozhraní konkretizují pro zákazníky podle 

státní příslušnosti, místa bydliště nebo 

místa usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

Obchodník nesmí provádět přesměrování 

spotřebitelů na verzi svého on-line 

rozhraní, která se liší od on-line rozhraní, 

k němuž se spotřebitel původně snažil 

přistoupit, na základě úpravy tohoto on-

line rozhraní, použití jazyka nebo jiných 

charakteristik, které rozhraní konkretizují 

pro spotřebitele podle státní příslušnosti 

nebo místa bydliště, pokud spotřebitel 

s tímto přesměrováním nebude výslovně 

předem souhlasit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele provádět přesměrování 

spotřebitelů na verzi svého on-line 

rozhraní, která se liší od on-line rozhraní, 

k němuž se zákazník původně snažil 

přistoupit, na základě úpravy tohoto on-

line rozhraní, použití jazyka nebo jiných 

charakteristik, které rozhraní konkretizují 

pro zákazníky podle státní příslušnosti 

nebo místa bydliště, pokud spotřebitel 
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usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

s tímto přesměrováním nebude výslovně 

předem souhlasit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

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

Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště, 

dočasným umístěním nebo místem 

založení zákazníka provádět přesměrování 

zákazníků na verzi svého on-line rozhraní, 

která se liší od on-line rozhraní, k němuž se 

zákazník snažil přistoupit nejdříve, na 

základě úpravy tohoto on-line rozhraní, 

použití jazyka nebo jiných charakteristik, 

které rozhraní konkretizují pro zákazníky 

podle státní příslušnosti, místa bydliště, 

dočasného umístění nebo místa usazení, 

pokud zákazník s tímto přesměrováním 

výslovně nesouhlasil. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 
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rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště, dočasného 

umístění nebo místa usazení, pokud 

zákazník s tímto přesměrováním nebude 

výslovně předem souhlasit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním předem výslovně 

nesouhlasil. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud zákazník s tímto 

přesměrováním nebude výslovně předem 

souhlasit. 

Obchodníci nesmějí z důvodů souvisejících 

se státní příslušností, místem bydliště nebo 

místem založení zákazníka provádět 

přesměrování zákazníků na verzi svého on-

line rozhraní, která se liší od on-line 

rozhraní, k němuž se zákazník původně 

snažil přistoupit, na základě úpravy tohoto 

on-line rozhraní, použití jazyka nebo 

jiných charakteristik, které rozhraní 

konkretizují pro zákazníky podle státní 

příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

usazení, pokud obchodník neposkytl 

zákazníkovi jasné informace o tomto 

přesměrování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Renato Soru 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že obchodník zákazníkovi 

umožňuje vyjádřit na osobním účtu 

výslovně svou preferenci a kdykoli ji 

změnit, musí mít obchodník možnost 

provádět běžně přesměrování na 

konkrétní vstupní stránku, přičemž musí 

stále umožňovat jasný a srozumitelný 

přístup k on-line rozhraní, k němuž se 

zákazník původně snažil přistoupit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

verze tohoto rozhraní, k níž se zákazník 

snažil původně připojit, zůstat pro tohoto 

zákazníka snadno přístupná. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným předchozím souhlasem 

spotřebitele musí verze on-line rozhraní, 

k němuž se spotřebitel původně snažil 

přistoupit, zůstat pro tohoto spotřebitele 

snadno přístupná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto spotřebitele snadno přístupná. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

verze tohoto on-line rozhraní, k němuž se 

zákazník snažil přistoupit nejdříve, zůstat 

pro tohoto zákazníka snadno přístupná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

V případě tohoto přesměrování 

s výslovným souhlasem zákazníka musí 

původní verze tohoto rozhraní, k níž 

zákazník původně přistoupil, zůstat pro 

tohoto zákazníka snadno přístupná. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je blokování 

či omezení přístupu spotřebitele k on-line 
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přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

rozhraní obchodníka nebo přesměrování 

nezbytné za účelem zajištění splnění 

zákonného požadavku práva Unie nebo 

právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie ze strany 

obchodníka. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určitou 

konkrétní skupinu spotřebitelů nebo na 

spotřebitele na určitých územích nezbytné 

za účelem zajištění splnění zákonného 

požadavku práva Unie nebo právních 

předpisů členských států v souladu 

s právem Unie, jichž se činnosti 

obchodníka týkají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

spotřebitele nebo na spotřebitele na 
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územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

určitých územích nezbytné za účelem 

zajištění splnění zákonného požadavku 

práva Unie nebo právních předpisů 

členských států v souladu s právem Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie. 

3. Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 2 

se nepoužívá v případech, kdy je 

blokování, omezení přístupu klienta 

k on-line rozhraní obchodníka nebo 

přesměrování s ohledem na určité 

zákazníky nebo na zákazníky na určitých 

územích nezbytné za účelem zajištění 

splnění zákonného požadavku práva Unie 

nebo právních předpisů členských států 

v souladu s právem Unie použitelných na 

činnosti obchodníka. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  335 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

vypouští se 
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přistoupit. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. Může být poskytnuto v rámci 

všeobecných podmínek. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup spotřebitelů k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 3, je povinen to jasně 

zdůvodnit a vysvětlit to spotřebiteli. Toto 

zdůvodnění musí být poskytnuto v jazyce 

on-line rozhraní, ke kterému se zákazník 

původně snažil přistoupit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup spotřebitelů k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává spotřebitele 

na jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

a explicitně zdůvodnit. Toto zdůvodnění 

musí být poskytnuto v jazyce on-line 

rozhraní, ke kterému se spotřebitel 

původně snažil přistoupit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Renato Soru 
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Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. Je nezbytné upozornit na 

zdůvodnění v okamžiku, kdy se zákazník 

poprvé připojuje k osobnímu účtu na 

internetových stránkách obchodníka, 

přičemž toto zdůvodnění musí zákazníkovi 

být i nadále k dispozici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně 

zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí být 

poskytnuto v jazyce on-line rozhraní, ke 

kterému se zákazník původně snažil 

přistoupit. 

4. Pokud obchodník blokuje nebo 

omezuje přístup zákazníků k on-line 

rozhraní nebo přesměrovává zákazníky na 

jinou verzi on-line rozhraní v souladu 

s odstavcem 4, je povinen to jasně vysvětlit. 

Toto vysvětlení musí být poskytnuto 

v jazyce on-line rozhraní, ke kterému se 

zákazník původně pokusil přistoupit. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  342 

Othmar Karas 
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Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Poskytovatel nemá povinnost 

komunikovat se spotřebitelem v jiném 

jazyce než v jazyce používaném v jazykové 

verzi on-line rozhraní poskytovatele, jehož 

prostřednictvím spotřebitel produkt 

zakoupil. 

Or. de 

Odůvodnění 

Jestliže spotřebitel kupuje produkt na určité jazykové verzi internetové stránky, nesmí od 

poskytovatele požadovat, aby s ním komunikoval v jiném jazyce. 

 

Pozměňovací návrh  343 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Komise a členské státy poskytnou 

srozumitelný a snadno přístupný závazný 

seznam právních předpisů zmíněných 

v odstavci 3 ve všech jazykových zněních. 

Or. de 

Odůvodnění 

Nebylo by přiměřené, kdyby jednotliví podnikatelé působící v on-line prodeji museli procházet 

veškeré právní předpisy Unie a členských států, které by odůvodňovaly případné blokování 

u některých produktů. Takový seznam s těmito informacemi musí vypracovat a dát k dispozici 

Komise a členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v situacích definovaných v čl. 4 odst. 1 

písm. a) až c). 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 realizovat 

dodávku. To platí rovněž pro případy 

definované v čl. 4 odst. 1 písm. a) až c). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  345 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci ani internetové tržiště 

nesmějí používat rozdílné všeobecné 

podmínky pro přístup ke svému zboží 

a službám z důvodů souvisejících se státní 

příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele v těchto situacích: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele, jestliže: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodník nesmí používat rozdílné 

všeobecné podmínky pro přístup ke svému 

zboží a službám z důvodů souvisejících se 

státní příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele v těchto situacích: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodník nesmí používat rozdílné 

všeobecné podmínky pro přístup ke svému 

zboží a službám z důvodů souvisejících se 

státní příslušností, místem bydliště, 

dočasným umístěním nebo místem usazení 

zákazníka v těchto situacích, kdy se 

zákazník snaží: 
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Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při současném zachování definice zákazníka 

v textu. 

 

Pozměňovací návrh  349 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v situacích, kdy se zákazník snaží: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka 

v těchto situacích: 

1. Obchodníci nesmějí používat 

rozdílné všeobecné podmínky pro přístup 

ke svému zboží a službám z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka v těchto 

situacích: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Biljana Borzan 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka. V situacích, kdy 

obchodník poskytuje zboží nebo služby 

přeshraničně, musí být rozdíly v dodacích 

cenách pro spotřebitele s různou státní 

příslušností, místem bydliště či místem 

usazení transparentní a založené hlavně 

na skutečných nákladech na dodání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) koupit zboží od obchodníka a toto 

zboží je dodáváno do místa v členském 

státě, do nějž obchodník ve svých 

všeobecných podmínkách pro přístup 

nabízí dodání, nebo odebíráno v místě, na 

kterém se obchodník a zákazník dohodli, 

v členském státě, v němž obchodník ve 

svých všeobecných podmínkách pro 

přístup takovou možnost nabízí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) koupit zboží a obchodník ve svých 

všeobecných podmínkách pro přístup 

nabízí dodání tohoto zboží na místo 

v jiném členském státě než v členském 

státě zákazníka, včetně možnosti odběru 

zboží na místě, na němž se zákazník 

a obchodník dohodnou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží je dodáváno přes hranice do 

místa v členském státě, do nějž obchodník 

ve svých všeobecných podmínkách pro 

přístup nabízí dodání, nebo odebíráno 

v místě, na kterém se obchodník 

a spotřebitel dohodli, v členském státě, 

v němž obchodník takovou možnost 

nabízí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) obchodník prodává zboží a toto 

zboží není obchodníkem nebo jeho jménem 

dodáváno přes hranice do členského státu 

spotřebitele, nýbrž je odebíráno v místě, 
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na kterém se obchodník a spotřebitel 

dohodli a v němž obchodník působí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu zákazníka; 

a) jestliže obchodník prodává zboží 

a toto zboží není obchodníkem nebo jeho 

jménem dodáváno přes hranice do 

členského státu spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému 

chráněnému předmětu a jejich využívání; 

b) od obchodníka přijmou 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany či jejich využívání nebo prodej 

díla chráněného autorskými právy nebo 

předmětu ochrany v nehmotné podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  358 

Anneleen Van Bossuyt 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání; 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání nebo prodej 

díla chráněného autorskými právy nebo 

předmětu ochrany v nehmotné podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému 

chráněnému předmětu a jejich využívání; 

b) od obchodníka přijmou 

elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany či jejich využívání nebo prodej 

díla chráněného autorskými právy nebo 

předmětu ochrany v nehmotné podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jestliže obchodník dodává b) obchodník dodává elektronicky 
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elektronicky poskytované služby kromě 

služeb, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému chráněnému 

předmětu a jejich využívání; 

poskytované služby kromě služeb, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému chráněnému předmětu a jejich 

využívání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) spotřebitel se snaží získat 

elektronicky poskytované služby, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy 

nebo jinému předmětu ochrany a jejich 

využívání, k nimž má obchodník pro 

území, na němž spotřebitel žádá o takové 

služby, požadovaná práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) získat elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, k nimž má 

obchodník pro území, na němž spotřebitel 

žádá o takové služby, požadovaná práva; 
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Pozměňovací návrh  363 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jestliže obchodník dodává 

elektronicky poskytované služby nebo 

nehmotné zboží, jejichž hlavní vlastností 

je poskytování přístupu k dílům 

chráněným autorskými právy nebo jinému 

chráněnému předmětu a jejich využívání, 

a obchodník má pro příslušná území 

práva používat takový obsah; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) získat elektronicky poskytované 

služby, jejichž hlavní vlastností je 

poskytování přístupu k dílům chráněným 

autorskými právy nebo jinému předmětu 

ochrany a jejich využívání, k nimž má 

obchodník pro území požadovaná práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  365 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány zákazníkovi 

v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 

c) přijmout jiné služby než 

elektronicky poskytované služby na 

fyzickém místě v rámci území členského 

státu, kde obchodník působí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány zákazníkovi 

v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 

c) získat od obchodníka jiné služby 

než elektronicky poskytované služby a tyto 

služby jsou dodávány zákazníkovi na 

fyzickém místě v rámci členského státu, 

kde obchodník působí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

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

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány zákazníkovi 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány spotřebiteli 
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v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 

v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je spotřebitel 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány zákazníkovi 

v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je zákazník 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště nebo místo usazení. 

c) jestliže obchodník poskytuje služby 

kromě služeb uvedených v písmeni b) 

a tyto služby jsou dodávány spotřebiteli 

v objektu obchodníka nebo na fyzickém 

místě, kde obchodník působí, v jiném 

členském státě, než jehož je spotřebitel 

státním příslušníkem nebo kde má místo 

bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) jestliže obchodník nabízí výrobek 

jako výrobek, jenž je v několika členských 

státech stejný. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Marlene Mizzi 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odstavci 1 nesmí 

obchodníkům bránit v nabízení 

všeobecných podmínek pro přístup včetně 

prodejních cen, které se v různých 

členských státech liší a jež jsou nabízeny 

spotřebitelům na konkrétním území 

z důvodu odlišných vnitrostátních 

předpisů, standardů a požadavků a 

z důvodu dodatečných nákladů na 

zajištění souladu s odlišnými 

vnitrostátními regulačními prostředími na 

jiném území, než na území zvoleném 

provozovatelem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odstavci 1 nesmí 

obchodníkovi bránit v používání 

rozdílných všeobecných podmínek pro 

přístup v různých členských státech nebo 

v rámci členského státu, které jsou 

nabízeny zákazníkům na konkrétním 

území nebo konkrétní skupině 

spotřebitelů, jež není vymezena na základě 

státní příslušnosti, místa bydliště ani 

dočasného umístění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 
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Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odstavci 1 nesmí 

obchodníkovi bránit v nabízení rozdílných 

všeobecných podmínek pro přístup určité 

konkrétní skupině spotřebitelů nebo 

spotřebitelům na určitých územích za 

předpokladu, že nedochází k diskriminaci 

z důvodů souvisejících se státní 

příslušností nebo místem bydliště 

spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  373 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Zákaz stanovený v odstavci 1 

obchodníkům nebrání v nabízení 

všeobecných podmínek pro přístup včetně 

prodejních cen, které se mezi členskými 

státy nebo uvnitř jednoho členského státu 

liší a které jsou nabízeny zákazníkům na 

konkrétním území nebo konkrétním 

skupinám zákazníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  374 

Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Zákaz uvedený v odstavci 1 

neuvaluje na obchodníka povinnost 

dodržovat vnitrostátní zákonné požadavky 

ani informovat zákazníky o těchto 

požadavcích, jestliže obchodník neprovádí 

své činnosti v daném členském státě ani 

do něj své činnosti nezaměřuje. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na jednotném trhu stále existují různé vnitrostátní požadavky na výrobky. Od podniků nelze 

očekávat a nemělo by od nich být očekáváno, že své výrobky přizpůsobí vnitrostátním 

požadavkům na trzích, na něž své činnosti nezaměřují. Pozměňovací návrh proto upřesňuje, 

že pokud podnik neprovádí svou činnost na jiných trzích ani ji na ně nezaměřuje, neměl by mít 

povinnost přizpůsobovat své výrobky vnitrostátním požadavkům, ani informovat spotřebitele 

v tomto smyslu, jestliže spotřebitelé „nakupují jako místní“. 

 

Pozměňovací návrh  375 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Výjimkou jsou případy, kdy by 

odbyt zboží přinesl poskytovateli nižší zisk, 

než jakého by dosáhl v zemi sídla 

podniku. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  376 

Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Výjimkou jsou případy, kdy by 

odbyt zboží nebo poskytnuté informace 

poškodily obchodní model poskytovatele. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužívá 

v rozsahu, v němž obchodníkovi v prodeji 

zboží nebo poskytování služeb určitým 

zákazníkům nebo zákazníkům na určitých 

územích brání konkrétní ustanovení práva 

Unie nebo právních předpisů členského 

státu v souladu s právem Unie. 

Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužívá 

v rozsahu, v němž obchodníkovi v prodeji 

zboží nebo poskytování služeb určitým 

spotřebitelům nebo spotřebitelům na 

určitých územích brání konkrétní 

ustanovení práva Unie nebo právních 

předpisů členského státu v souladu 

s právem Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o prodej knih, zákaz stanovený 

v odstavci 1 nebrání obchodníkům ve 

stanovení odlišných cen pro zákazníky na 

určitých územích v rozsahu, v němž jsou 

povinni tak učinit podle právních předpisů 

členských států v souladu s právem Unie. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o prodej knih, zákaz stanovený 

v odstavci 1 nebrání obchodníkům ve 

stanovení odlišných cen pro zákazníky na 

určitých územích v rozsahu, v němž jsou 

povinni tak učinit podle právních předpisů 

členských států v souladu s právem Unie. 

Zákaz stanovený v odstavci 1 nebrání 

obchodníkům v nabízení odlišných 

všeobecných podmínek pro přístup, včetně 

odlišných cen pro spotřebitele na určitých 

územích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  380 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o prodej knih, zákaz stanovený 

v odstavci 1 nebrání obchodníkům ve 

stanovení odlišných cen pro zákazníky na 

určitých územích v rozsahu, v němž jsou 

povinni tak učinit podle právních předpisů 

členských států v souladu s právem Unie. 

Pokud jde o prodej knih, včetně jejich 

elektronické verze, zákaz stanovený 

v odstavci 1 nebude mít vliv na zvláštní 

právní předpisy upravující stanovování 

cen v členských státech v souladu 

s právem Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Obchodníci uvedou všeobecné 
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podmínky pro přístup a možná omezení 

v souladu s tímto nařízením nejpozději na 

počátku objednávkového procesu podle 

článku 8 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU1a. 

 _______________ 

 1aSměrnice 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  382 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Při uzavírání smlouvy se uplatní 

právo země, ve které má obchodník sídlo. 

Or. de 

Odůvodnění 

V některých zemích existuje při uzavírání smluv, ať již na internetu, nebo jinak, zásada 

„invitatio ad offerendum“ – tzn. při prodeji on-line nedojde přímo k uzavření smlouvy, ale 

nejprve k učinění nabídky ze strany spotřebitele. V jiných zemích však při obchodování 

on-line dochází k přímému uzavření smlouvy. V tomto odstavci se jedná výlučně o uzavření 

smlouvy, a nikoli o soudní příslušnost nebo rozhodné právo pro aktivní prodej. 

 

Pozměňovací návrh  383 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Pro účely použití článku 6 nařízení 

(ES) č. 593/2008 se za obvyklé bydliště 

spotřebitele považuje členský stát, v němž 

je místo konečného dodání ze strany 

obchodníka. 

 Pro účely použití článku 17 nařízení (ES) 

č. 1215/2012 se za členský stát, v němž má 

spotřebitel bydliště, považuje členský stát, 

v němž je obchodník usazen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. Obchodník nesmí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele, umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za použití úhrady, inkasa nebo karetního 

platebního prostředku konkrétní platební 

značky a kategorie v případě, že: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. V rámci platebních prostředků, 

zejména úhrad, inkas nebo karetního 

platebního prostředku konkrétní značky 

a kategorie, jež obchodníci přijímají, 

nesmějí z důvodů souvisejících se státní 

příslušností, místem bydliště nebo místem 

usazení zákazníka, umístěním platebního 

účtu, místem usazení poskytovatele 

platební služby nebo místem vydání 

platebního prostředku na území Unie 

používat různé podmínky pro platební 

transakce, jestliže: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností nebo 

místem bydliště spotřebitele, umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka, umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. Obchodník nesmí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště, dočasným umístěním nebo 

místem usazení zákazníka, umístěním 

platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro 

platební transakci v případě, že: 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě pozměňovacího návrhu zpravodajky při současném zachování definice zákazníka 

v textu. 

 

Pozměňovací návrh  389 

Maria Grapini 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb v případě, že: 

1. Obchodníci nesmějí z důvodů 

souvisejících se státní příslušností, místem 

bydliště nebo místem usazení zákazníka, 

umístěním platebního účtu, místem usazení 

poskytovatele platební služby nebo místem 

vydání platebního prostředku na území 

Unie používat různé podmínky pro platbu 

za veškerý prodej zboží nebo poskytování 

služeb na vnitřním trhu v případě, že: 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  390 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) se tyto platby provádějí 

elektronickou transakcí úhradou nebo 

inkasem nebo karetním platebním 

prostředkem v rámci téže platební značky; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) se tyto platby provádějí 

elektronickou transakcí úhradou nebo 

inkasem nebo karetním platebním 

prostředkem v rámci téže platební značky; 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

(EU) 2015/2366; a 

b) totožnost plátce nebo platnost 

použití platebního prostředku lze ověřit 

silným ověřením spotřebitele ve smyslu 

směrnice (EU) 2015/2366; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

(EU) 2015/2366; a 

b) totožnost plátce nebo platnost 

použití platebního prostředku lze ověřit 

silným ověřením klienta plátcem ve 

smyslu směrnice (EU) 2015/2366; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

b) jsou splněny požadavky na ověření 

podle směrnice (EU) 2015/2366; a 
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(EU) 2015/2366; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

(EU) 2015/2366; a 

b) jsou splněny požadavky na ověření 

podle směrnice (EU) 2015/2366; a 

Or. en 

Odůvodnění 

Regulační technické normy týkající se silného ověření klienta nebyly dosud přijaty, a proto 

bychom měli uvádět odkaz na celou směrnici, dokud se tak nestane a dokud nebude jasné, co 

konečný prováděcí předpis stanoví. 

 

Pozměňovací návrh  396 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příjemce může od plátce požadovat 

silné ověření klienta ve smyslu směrnice 

(EU) 2015/2366; a 

b) obchodník může od plátce 

požadovat silné ověření klienta ve smyslu 

směrnice (EU) 2015/2366; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) měnou plateb je měna, kterou 

příjemce akceptuje. 

c) měnou platebních transakcí je 

měna, kterou obchodník akceptuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Inese Vaidere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) měnou plateb je měna, kterou 

příjemce akceptuje. 

c) měnou plateb je měna, kterou 

obchodník akceptuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  399 

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

Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) měnou plateb je měna, kterou 

příjemce akceptuje. 

c) měnou plateb je měna, kterou 

obchodník akceptuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Společnosti působící v oblasti 

maloobchodu mohou mít možnost zadržet 

výrobky až do potvrzení platby. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit možnosti obchodníků požadovat 

poplatky za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit možnosti obchodníků požadovat 

poplatky za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. Poplatky mohou zahrnovat 

přímé i nepřímé náklady vzniklé 

obchodníkovi, například poplatky za 

transakce účtované za elektronické platby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

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

Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit možnosti obchodníků požadovat 

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 nesmí 

bránit možnosti obchodníka požadovat 
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poplatky za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši nákladů vzniklých 

obchodníkovi na použití platebního 

prostředku. 

poplatky za použití karetního platebního 

prostředku, u něhož nejsou mezibankovní 

poplatky upraveny podle kapitoly II 

nařízení (EU) 2015/751, a u platebních 

služeb, pro které se nepoužívá nařízení 

(EU) č. 260/2012. Tyto poplatky nesmí 

přesáhnout výši přímých nákladů 

vzniklých obchodníkovi na použití 

platebního prostředku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Jestliže není možné provést v zemi 

spotřebitele ověření platební schopnosti 

nebo by to přineslo nepřiměřené náklady, 

tak je tato skutečnost objektivně 

oprávněným důvodem k vyloučení 

možnosti nákupu na fakturu. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  404 

Andreas Schwab 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Zákaz podle odstavce 1 nevylučuje, 

že poskytovatel může požadovat platbu 

předem před zasláním zboží nebo 

poskytnutím služby, jestliže nemá jinou 

možnost zajistit, že kupující splní svou 

platební povinnost. 

Or. de 
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Justification 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Pozměňovací návrh  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

Ustanovení dohod, jež ukládají 

obchodníkům povinnosti jednat v rozporu 

s tímto nařízením v souvislosti s pasivními 

prodeji ve smyslu nařízení (EU) č. 

330/2010 a jež nejsou v souladu s článkem 

101 SFEU a s nařízením (EU) č. 

330/2010, jsou automaticky neplatná.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto 

nařízením, jsou automaticky neplatné. 

Smluvní ustanovení, která obchodníkovi 

ukládají jednat v souvislosti s pasivními 

prodeji ve smyslu nařízení (EU) č. 

330/2010, jež nejsou v souladu s článkem 

101 SFEU a s nařízením (EU) č. 

330/2010, jsou automaticky neplatná. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  407 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. Rozhodným 

právem pro smlouvy o pasivním prodeji je 

právo země obchodníka. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

Ustanovení dohod, která obchodníkovi 

ukládají povinnost, aby s ohledem na 

pasivní prodeje ve smyslu nařízení (EU) 

č. 330/2010 jednal v rozporu s tímto 

nařízením, jsou automaticky neplatná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

Ustanovení, která obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 
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prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

prodeje ve smyslu nařízení (EU) 

č. 330/2010 jednal v rozporu s tímto 

nařízením, jsou automaticky neplatná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohody, které obchodníkovi ukládají 

povinnost, aby s ohledem na pasivní 

prodeje jednal v rozporu s tímto nařízením, 

jsou automaticky neplatné. 

Smluvní ustanovení, které obchodníkovi 

ukládají povinnost, aby s ohledem na 

pasivní prodeje jednal v rozporu s tímto 

nařízením, jsou automaticky neplatné. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  411 

Marlene Mizzi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Zákazy uvedené v tomto nařízení se 

neuplatní v situacích, kdy jsou obchodníci 

vázáni dohodou, podle níž musí omezit své 

pasivní prodeje a nabízet služby nebo 

prodávat výrobky v dané zemi z důvodu 

povahy smluvního vztahu 

s dodavatelem/distributorem v dané zemi, 

a jež jsou v souladu s článkem 101 SFEU 

a s nařízením (EU) č. 330/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 
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Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Zákazy uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto 

nařízení se neuplatní v případech, kdy je 

obchodník vázán dohodou, podle níž musí 

omezit své pasivní prodeje, a tato omezení 

jsou v souladu s článkem 101 SFEU a 

s nařízením (EU) č. 330/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V situacích, kdy jsou obchodníci vázáni 

dohodou, podle níž musí omezit své 

pasivní prodeje v souladu s článkem 101 

SFEU a s nařízením (EU) č. 330/2010, se 

zákazy uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto 

nařízení neuplatní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí subjekt či 

subjekty odpovědné za prosazování tohoto 

nařízení. Členské státy jsou povinny 

zajistit, aby tento subjekt či subjekty měly 

1. Každý členský stát určí subjekt či 

subjekty příslušné pro účinné prosazování 

tohoto nařízení. 
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k dispozici přiměřené a účinné prostředky 

pro prosazování tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví pravidla pro 

ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 

a přijmou veškerá opatření nezbytná 

k jejich uplatňování. Stanovené sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pomoc spotřebitelům Pomoc zákazníkům 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  417 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát přenese na 

konkrétní subjekt či subjekty odpovědnost 

1. Každý členský stát přenese na 

konkrétní subjekt či subjekty odpovědnost 
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za poskytování praktické pomoci 

spotřebitelům pro případ sporu mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, který 

vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. 

Každý členský stát určí subjekt nebo 

subjekty odpovědné za tento úkol. 

za poskytování praktické pomoci 

spotřebitelům a obchodníkům pro případ 

sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem 

nebo mezi obchodníky, který vznikne 

v důsledku použití tohoto nařízení. Každý 

členský stát určí subjekt nebo subjekty 

odpovědné za tento úkol. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Antanas Guoga 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát přenese na 

konkrétní subjekt či subjekty odpovědnost 

za poskytování praktické pomoci 

spotřebitelům pro případ sporu mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, který 

vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. 

Každý členský stát určí subjekt nebo 

subjekty odpovědné za tento úkol. 

1. Každý členský stát určí subjekt či 

subjekty příslušné pro poskytování 

praktické pomoci spotřebitelům pro případ 

sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem, 

který vznikne v důsledku použití tohoto 

nařízení. Každý členský stát určí subjekt 

nebo subjekty odpovědné za tento úkol. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  419 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 musí 

zákazníkům nabízet jednotný vzorový 

formulář pro podávání stížností subjektům 

uvedeným v odstavci 1 a v čl. 7 odst. 1. 

Komise poskytne těmto subjektům při 

vypracování tohoto vzorového formuláře 

pomoc. 

2. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci, v nichž stanoví požadavky na 

jednotné vzorové formuláře pro podávání 

stížností subjektům uvedeným v odstavci 1 

a v čl. 7 odst. 1. 
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 [V případě přijetí tohoto pozměňovacího 

návrhu bude text vyžadovat další úpravy, 

a bude tedy nezbytné doplnit příslušný bod 

odůvodnění a článek týkající se přenosu 

pravomocí.] 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nařízení 

Článek 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Soudní příslušnost 

 1.  Za účelem určení, zda podnikatel, 

jehož činnost je nabízena na jeho 

internetové stránce nebo na internetové 

stránce jeho zprostředkovatelské 

společnosti, může být považován za 

podnikatele zaměřujícího svou činnost na 

členský stát, na jehož území má spotřebitel 

své bydliště, ve smyslu článku 17 nařízení 

č. 1215/2012, je třeba ještě před 

uzavřením smlouvy se spotřebitelem 

o prodeji zboží ověřit, zda z obsahu 

příslušných internetových stránek 

a celkové činnosti podnikatele vyplývalo, 

že podnikatel svou obchodní činnost 

zaměřuje na spotřebitele s bydlištěm 

v jednom či více jiných členských státech. 

 2.  Následující kritéria, jejichž výčet 

není úplný, mohou představovat indicie 

umožňující se domnívat, že činnost 

podnikatele je zaměřena na členský stát 

bydliště spotřebitele: mezinárodní povaha 

činnosti, popis cesty do sídla podnikatele 

s počátkem v jiných členských státech, 

použití jiného jazyka nebo jiné měny, než 

jsou jazyk nebo měna, které jsou obvykle 

používány v členském státě, ve kterém má 

podnikatel sídlo, s možností provést 

rezervaci a potvrdit ji v tomto jiném 
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jazyce, uvedení telefonického spojení 

s mezinárodním předčíslím, vynaložení 

nákladů na službu sponzorovaných 

odkazů na internetu s cílem usnadnit 

spotřebitelům s bydlištěm v jiných 

členských státech přístup na stránku 

podnikatele nebo jeho zprostředkovatele, 

použití jiného jména domény prvního 

řádu, než má doména členského státu, ve 

kterém má podnikatel sídlo, a uvedení 

mezinárodní klientely složené ze 

zákazníků s bydlištěm v různých 

členských státech. 

 3.  Při ověřování jednotlivých případů 

existence zaměření činnosti nelze vycházet 

pouze z toho, že internetové stránky 

podnikatele nebo jeho zprostředkovatele 

jsou přístupné spotřebiteli, který má 

bydliště v jiném členském státě. 

Or. de 

Justification 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Pozměňovací návrh  421 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Článek 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8 a 

 Příslušnost soudu 

 Pokud je obchodník malým nebo středním 

podnikem nebo mikropodnikem 

a nevyjádřil jasný úmysl zaměřit svou 

činnost do členského státu zákazníka, je 

pro obě strany možné předložit podání 

soudnímu orgánu v členském státě, ve 

kterém má sídlo obchodník. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

1. Komise do [datum: pět let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

Dennis de Jong 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

1. Komise do [datum: pět let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

1. Komise do [datum: čtyři roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do [datum: dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

1. Komise do [datum: tři roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

a následně každých pět let podá 

Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o hodnocení 

tohoto nařízení. V případě nutnosti bude 

zpráva doplněna návrhem na změnu tohoto 

nařízení s ohledem na vývoj v právní, 

technické a ekonomické oblasti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

vypouští se 

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. 
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Pozměňovací návrh  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by oblast působnosti tohoto 

nařízení měla být rozšířena tak, aby 

zahrnovala další odvětví, např. finanční 

služby, služby v oblasti elektronické 

komunikace či zdravotnické služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by oblast působnosti tohoto 

nařízení měla být rozšířena tak, aby 

zahrnovala další odvětví, např. 

audiovizuální či finanční služby, služby 

v oblasti dopravy, elektronické 

komunikace a zdravotnické služby. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  429 

Julia Reda 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit: 

 a)  uplatnění zákazu stanoveného v čl. 

4 odst. 1 písm. b) na elektronicky 

poskytované služby nebo nehmotné zboží, 

jejichž hlavní vlastností je poskytování 

přístupu k dílům chráněným autorskými 

právy nebo jinému předmětu ochrany 

a jejich využívání, k nimž má obchodník 

pro příslušná území práva používat takový 

obsah, s ohledem na možné rozšíření 

tohoto zákazu i na další případy; 

 b)  dopad tohoto nařízení na 

hospodářskou soutěž a přeshraniční 

elektronický obchod, jakož i vývoj 

spotřebitelských cen na jednotném trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Philippe Juvin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 



 

AM\1117512CS.docx 87/89 PE599.759v01-00 

 CS 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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; 

toto podrobné hodnocení zohlední 

specifickou povahu děl chráněných 

autorským právem a způsoby jejich šíření. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž na 

elektronicky poskytované služby, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému předmětu ochrany a jejich 

využívání nebo prodej díla chráněného 

autorskými právy nebo předmětu ochrany 

v nehmotné podobě, jako jsou 

elektronické knihy a hudba on-line, za 

předpokladu, že obchodník má pro 

příslušná území požadovaná práva. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  432 

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

Christel Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž 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. 

2. První hodnocení uvedené 

v odstavci 1 se provede zejména s cílem 

posoudit, zda by se zákaz stanovený v čl. 4 

odst. 1 písm. b) měl vztahovat rovněž na 

elektronicky poskytované služby, jejichž 

hlavní vlastností je poskytování přístupu 

k dílům chráněným autorskými právy nebo 

jinému předmětu ochrany a jejich 

využívání nebo prodej díla chráněného 

autorskými právy nebo předmětu ochrany 

v nehmotné podobě, za předpokladu, že 

obchodník má pro příslušná území 

požadovaná práva. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Marco Zullo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Hodnocení uvedené v odstavci 1 se 

týká také vlastností a charakteru sporů, 

které vyplývají z uplatnění tohoto 

nařízení, za účelem určení, zda je třeba 

přepracovat nařízení (ES) č. 593/2008 

a nařízení (EU) č. 1215/2012. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) se však vypouští se 
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použije ode dne 1. července 2018. 

Or. en 

 


