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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače hrají zásadní úlohu v 
umožnění digitálního obchodu a při jeho podpoře. Aby se posílila důvěra podnikových 
uživatelů a spotřebitelů a aby byli motivováni k účasti v rozsáhlých digitálních ekosystémech, 
které on-line platformy vytvářejí, je nezbytné stanovit pro jejich služby minimální standardy. 

Nařízení, jehož návrh Komise předložila, představuje první pokus o zmapování této nové 
oblasti. Prosazuje vyvážený soubor pravidel pro internetové zprostředkovatelské služby a 
internetové vyhledávače při jednání s podnikovými uživateli, a to na základě spravedlnosti a 
transparentnosti a za účelem řešení hlavních problémů všech zainteresovaných stran, přičemž 
současně chrání svobodu podnikání a ponechává dostatek prostoru k inovacím.

Zpravodajka se však v této souvislosti domnívá, že lepší výsledky by mohl zajistit 
ambicióznější přístup. 

Navrhuje posílit zásadu spravedlnosti. Podnikoví uživatelé by měli mít právo na přístup k 
údajům, které pocházejí z transakcí mezi nimi. Současně by nemělo být možné, aby některé 
internetové zprostředkovatelské služby ukládaly podnikovým uživatelům omezení, a nabízely 
jim tak odlišné podmínky jinými prostředky. 

Na straně druhé by platformy měly mít v případě zneužití nebo podvodu možnost rychle 
jednat. Nepřiměřené administrativní požadavky by neměly omezovat jejich schopnost 
vyřizovat stížnosti. Mediace, kterou tento legislativní návrh podporuje, může fungovat pouze 
tehdy, jsou-li náklady na ni spravedlivě rozděleny mezi obě zúčastněné strany.

Zpravodajka by rovněž ráda posílila zásadu transparentnosti v případech rozdílného 
zacházení, přičemž je třeba upřesnit požadavky týkající se hlavních parametrů určujících 
pořadí.

Ambiciózní návrh by měl rovněž soustavně prosazovat tatáž pravidla pro on-line platformy a 
vyhledávače, jestliže se chovají stejným způsobem.

Zpravodajka se domnívá, že první revize nařízení by měla zohlednit rychlý vývoj digitální 
ekonomiky a měla by být provedena dva roky po vstupu nařízení v platnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Internetové zprostředkovatelské 
služby mohou být rozhodující pro 
obchodní úspěch podniků, které je 
používají s cílem dostat se ke 
spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování 
transakcí prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb 
podporovaných silnými nepřímými 
síťovými účinky založenými na datech 
vede k vyšší závislosti takových 
podnikových uživatelů, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, na těchto službách, aby se dostaly
ke spotřebitelům. Vzhledem k této 
zvyšující se závislosti mají poskytovatelé 
uvedených služeb často lepší vyjednávací 
pozici, která jim umožňuje účinně 
postupovat jednostranně takovým 
způsobem, jenž nemusí být poctivý, a 
může být škodlivý pro oprávněné zájmy 
jejich podnikových uživatelů a nepřímo 
také spotřebitelů v Unii.

(2) Internetové zprostředkovatelské 
služby mohou být rozhodující pro 
obchodní úspěch podniků, které je 
používají s cílem dostat se ke 
spotřebitelům. Tato užitečná role musí být 
plněna transparentním a důvěryhodným 
způsobem, podle jasných pravidel 
stanovených předem pro všechny subjekty 
a za rovných podmínek pro všechny, kdo 
se na těchto operacích podílejí. Rostoucí 
zprostředkování transakcí prostřednictvím 
internetových zprostředkovatelských 
služeb podporovaných silnými nepřímými 
síťovými účinky založenými na datech 
vede k vyšší závislosti takových 
podnikových uživatelů, včetně osob 
samostatně výdělečně činných, 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, na těchto službách, aby se dostali
ke spotřebitelům. Vzhledem k této 
zvyšující se závislosti, která se může 
kromě osob samostatně výdělečně 
činných, mikropodniků a malých a 
středních podniků týkat i velkých 
podniků, mají poskytovatelé uvedených 
služeb často lepší vyjednávací pozici, která 
jim umožňuje účinně postupovat 
jednostranně takovým způsobem, jenž
nemusí být poctivý a může poškozovat
oprávněné zájmy jejich podnikových 
uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v 
Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Internetové zprostředkovatelské 
služby a internetové vyhledávače, jakož i 
obchodní transakce usnadněné těmito 
službami, mají opravdový přeshraniční 
potenciál a jsou mimořádně důležité pro 
náležité fungování vnitřního trhu Unie v 

(5) Internetové zprostředkovatelské 
služby a internetové vyhledávače, jakož i 
transakce usnadněné těmito službami, mají 
opravdový přeshraniční potenciál a jsou 
mimořádně důležité pro náležité fungování 
vnitřního trhu Unie v současném 
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současném hospodářství. Potenciálně 
nekalé a škodlivé obchodní praktiky 
některých poskytovatelů těchto služeb ve 
vztahu k podnikovým uživatelům a 
uživatelům firemních internetových stránek 
brzdí plné využití tohoto potenciálu a 
negativně ovlivňuje náležité fungování 
vnitřního trhu. Kromě toho plné využití 
tohoto potenciálu brzdí a náležité 
fungování vnitřního trhu nepříznivě 
ovlivňují rozdílné právní předpisy 
některých členských států, které se s 
různou mírou efektivnosti uvedené služby 
regulují, a další členské státy přijetí 
takových právních předpisů rovněž zvažují.

hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé 
obchodní praktiky některých poskytovatelů 
těchto služeb ve vztahu k podnikovým 
uživatelům a uživatelům firemních 
internetových stránek brzdí plné využití 
tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje 
náležité fungování vnitřního trhu. Kromě 
toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a 
náležité fungování vnitřního trhu 
nepříznivě ovlivňují rozdílné právní 
předpisy některých členských států, které 
se s různou mírou efektivnosti uvedené 
služby regulují, a další členské státy přijetí 
takových právních předpisů rovněž zvažují.

Odůvodnění

Obchodní charakter a význam mají v zásadě všechny transakce. Širší pojetí transakcí 
usnadněných internetovými zprostředkovatelskými službami nebo internetovými vyhledávači 
pomůže lépe uchopit složitost této problematiky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Právní předpisy EU by se měly 
řídit zásadou „co možná nejméně a jen to, 
co je nezbytné“, což znamená, že jsou 
zapotřebí pravidla odpovídající digitální 
éře, která budou otevřená a dostatečně 
technologicky neutrální, aby je bylo 
možné přizpůsobit budoucímu vývoji. 
Analýza úlohy platforem v digitální 
ekonomice vypracovaná z iniciativy 
Komise zajišťuje komplexní a podobný 
přístup k rámci pro celý digitální trh, 
zatímco univerzální řešení může mít 
odrazující účinek pro inovace a 
konkurenčně znevýhodnit evropské 
podniky ve světové ekonomice.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na úrovni Unie by proto měl být 
stanoven jednotný a cílený soubor 
povinných pravidel, aby bylo zajištěno 
spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a 
důvěryhodné internetové podnikatelské 
prostředí v rámci vnitřního trhu, a to
zejména zabezpečením, že podnikovým 
uživatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb se poskytne
odpovídající transparentnost a také 
možnosti účinného odškodnění v celé Unii. 
Tato pravidla by měla stanovit také 
odpovídající transparentnost, pokud jde o 
pořadí uživatelů firemních internetových 
stránek ve výsledcích vyhledávání 
generovaných internetovými vyhledávači. 
Tato pravidla by současně měla být taková, 
aby zajistila důležitý inovační potenciál 
širší ekonomiky on-line platforem.

(6) Na úrovni Unie by proto měl být 
stanoven jednotný a cílený soubor 
povinných pravidel, aby bylo zajištěno 
spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a 
důvěryhodné internetové podnikatelské 
prostředí. Měl by prosazovat spravedlivé a 
přiměřené obchodní chování zejména tím, 
že podnikovým uživatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb zaručí
odpovídající transparentnost a také 
možnosti účinného odškodnění v celé Unii. 
Tato pravidla by měla stanovit také 
odpovídající transparentnost, pokud jde o 
pořadí uživatelů firemních internetových 
stránek, zejména ve výsledcích 
vyhledávání generovaných internetovými 
vyhledávači včetně hlasových asistentů. 
Tato pravidla by současně měla ochránit
důležitý inovační potenciál širší 
ekonomiky on-line platforem a umožnit 
zdravou hospodářskou soutěž. Evropská 
komise by v souladu s vývojem tohoto 
odvětví měla přezkoumat, zda je třeba 
posílit ustanovení o transparentnosti a 
spravedlnosti tohoto nařízení, ať 
prostřednictvím odvětvových právních 
předpisů nebo přezkumu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jelikož internetové 
zprostředkovatelské služby a internetové 
vyhledávače mají zpravidla globální 
rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat 
na poskytovatele těchto služeb bez ohledu 
na to, zda jsou usazeni v členském státě 

(7) Jelikož internetové 
zprostředkovatelské služby a internetové 
vyhledávače mají zpravidla globální 
rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat 
na poskytovatele těchto služeb bez ohledu 
na to, zda jsou usazeni v členském státě 
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nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě 
kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví 
uživatelé nebo uživatelé firemních 
internetových stránek by měli být usazeni v 
Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo 
uživatelé firemních internetových stránek 
by prostřednictvím poskytování těchto 
služeb měli nabízet své zboží nebo služby 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii 
alespoň pro část transakce. Tito 
spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, 
nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní 
příslušnost některého členského státu. Toto 
nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, 
když podnikoví uživatelé nebo uživatelé 
firemních internetových stránek nejsou 
usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v 
Unii, ale internetové zprostředkovatelské 
služby či internetové vyhledávače 
používají k nabízení zboží nebo služeb 
výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí 
mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou 
spotřebiteli.

nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě 
kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví 
uživatelé nebo uživatelé firemních 
internetových stránek by měli být usazeni v 
Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo 
uživatelé firemních internetových stránek 
by prostřednictvím těchto služeb měli 
nabízet své zboží nebo služby 
spotřebitelům nebo podnikům, které se 
nacházejí v Unii alespoň pro část 
transakce. V souladu s právem Unie1a by 
to znamenalo, že internetové 
zprostředkovatelské služby a internetové 
vyhledávače cílí nebo směřují prodej na 
zákazníky, kteří jsou usazeni v jednom 
nebo více členských státech. Tito 
spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, 
nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní 
příslušnost některého členského státu. Toto 
nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, 
když podnikoví uživatelé nebo uživatelé 
firemních internetových stránek nejsou 
usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v 
Unii, ale internetové zprostředkovatelské 
služby či internetové vyhledávače 
používají k nabízení zboží nebo služeb 
výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí 
mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou 
spotřebiteli.

__________________

1a Nařízení (ES) č. 44/2004 (Brusel I) a 
nařízení (ES) č. 593/2004 (Řím I).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Příklady internetových 
zprostředkovatelských služeb, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by tedy měly 
zahrnovat on-line tržiště elektronického 
obchodování, včetně tržišť vytvářených ve 
spolupráci, na nichž jsou podnikoví 
uživatelé aktivní, dále internetové služby 

(9) Příklady internetových 
zprostředkovatelských služeb, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by tedy měly 
zahrnovat on-line tržiště elektronického 
obchodování, včetně tržišť vytvářených ve 
spolupráci, na nichž jsou podnikoví 
uživatelé aktivní, dále internetové služby 
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softwarových aplikací a internetové služby 
sociálních médií. Toto nařízení se však 
nevztahuje na internetové nástroje sloužící 
reklamě nebo internetové reklamní 
výměny, které se neposkytují s cílem 
usnadnit zahájení přímých transakcí, a 
které nezahrnují smluvní vztah se 
spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž 
nemělo vztahovat na internetové platební 
služby, neboť samy o sobě neplní platné 
požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše 
pomocné v transakcích pro dodávku zboží 
a služeb dotčeným spotřebitelům.

softwarových aplikací a internetové služby 
sociálních médií. Toto nařízení se však 
nevztahuje na internetové nástroje sloužící 
reklamě nebo internetové reklamní 
výměny, které se neposkytují s cílem 
usnadnit zahájení přímých transakcí a které 
nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. 
Toto nařízení by se rovněž nemělo 
vztahovat na internetové platební služby, 
neboť samy o sobě neplní platné 
požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše 
pomocné v transakcích pro dodávku zboží 
a služeb dotčeným spotřebitelům. Nemělo 
by se vztahovat ani na sítě či služby 
elektronických komunikací nebo na 
audiovizuální mediální služby, na které se 
uplatňují odvětvové předpisy pro 
transparentnost, odškodnění a zákaz 
diskriminace.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu důslednosti by definice 
internetového vyhledávače použitá v tomto 
nařízení měla být uvedena do souladu s 
definicí použitou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/114821.

(11) V zájmu důslednosti by definice 
internetového vyhledávače použitá v tomto 
nařízení měla být uvedena do souladu s 
definicí použitou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/114821. 
Definice internetového vyhledávače by 
měla být chápána jako technologicky 
neutrální a uznávat rozmanitost 
vyhledávacích služeb a datových vstupů a 
výstupů.

__________________ __________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k 
zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů v 
Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k 
zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů v 
Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se v případě potřeby účinně 
chránili podnikoví uživatelé, mělo by se 
toto nařízení uplatňovat v případě, že 
podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na 
jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě 
sjednány jejich stranami. Zda podmínky 
byly individuálně sjednány nebo ne, by se 
mělo určit na základě celkového 
posouzení, přičemž skutečnost, že některá 
jejich ustanovení mohla být jednotlivě 
sjednána, není sama o sobě rozhodující.

(12) Aby se v případě potřeby účinně 
chránili podnikoví uživatelé, mělo by se 
toto nařízení uplatňovat na podmínky 
smluvních vztahů nebo jejich ustanovení, 
bez ohledu na jejich název nebo formu, 
které nebyly jednotlivě sjednány jejich 
stranami.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem zajistit, aby obecné 
podmínky smluvního vztahu umožnily 
podnikovým uživatelům určit obchodní 
podmínky pro používání, ukončení a 
pozastavení internetových 
zprostředkovatelských služeb a dosáhnout 
předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, 
měly by se tyto podmínky sepsat ve 
srozumitelném a jednoznačném znění, 
které průměrný podnikový uživatel snadno 
pochopí. Podmínky by se neměly 
považovat za zpracované ve srozumitelném 
a jednoznačném znění, jsou-li nejasné, 
mlhavé, nebo postrádají podrobnosti o 
důležitých obchodních otázkách, takže 
podnikovým uživatelům neposkytují 
přiměřenou míru předvídatelnosti 
nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu.

(13) S cílem zajistit, aby obecné 
podmínky smluvního vztahu umožnily 
podnikovým uživatelům určit obchodní 
podmínky pro používání, omezení, 
ukončení a pozastavení internetových 
zprostředkovatelských služeb a dosáhnout 
předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, 
měly by se tyto podmínky sepsat ve 
srozumitelném a jednoznačném znění, 
které průměrný podnikový uživatel snadno 
pochopí. Podmínky by se neměly 
považovat za zpracované ve srozumitelném 
a jednoznačném znění, jsou-li vágní nebo 
postrádají podrobnosti o důležitých 
obchodních otázkách, takže podnikovým 
uživatelům neposkytují přiměřenou míru 
předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů 
smluvního vztahu. Podmínky by neměly 
bezdůvodně rozlišovat podnikové 
uživatele.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Podmínky smluvního vztahu 
mohou zejména stanovit, že postupy nebo 
bezpečnostní hrozby, které mohou 
bezprostředně poškodit poskytovatele, 
podnikové uživatele nebo spotřebitele 
v důsledku porušení pravidel bezpečnosti, 
podvodu či zneužití údajů nebo jinými 
způsoby jsou důvodem k rozhodnutí 
omezit, pozastavit nebo ukončit 
poskytování internetových 
zprostředkovatelských služeb. Rozhodnutí 
omezit, pozastavit nebo ukončit 
poskytování služby kvůli riziku 
bezprostředního poškození by mělo být 
přiměřené riziku, jemuž se snaží toto 
opatření předejít, a rozhodnutí o ukončení 
služby by mělo být přijato pouze tehdy, 
pokud by dočasné pozastavení 
nepostačovalo k účinnému odstranění 
rizika.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zajištění transparentnosti v 
obecných podmínkách může být důležité 
pro podporu udržitelných obchodních 
vztahů a zamezení nekorektnímu chování 
na škodu podnikových uživatelů. 
Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli proto 
také zabezpečit, aby podmínky byly 
snadno dostupné ve všech fázích 
smluvního vztahu, kromě jiného i pro 
potenciální podnikové uživatele v 
předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich 
změna byla oznámena podnikovým 

(14) Zajištění transparentnosti v 
obecných podmínkách může být důležité 
pro podporu udržitelných obchodních 
vztahů a zamezení nekorektnímu chování 
na škodu podnikových uživatelů. 
Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli proto 
také zabezpečit, aby podmínky byly 
snadno dostupné ve všech fázích 
smluvního vztahu, kromě jiného i pro 
potenciální podnikové uživatele v 
předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich 
změna byla před provedením oznámena 
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uživatelům ve lhůtě stanovené pro 
oznámení, která je úměrná a přiměřená s 
ohledem na konkrétní okolnosti, a je 
nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by 
se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, 
v jaké ji dotčený podnikový uživatel 
jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té 
míry, v jaké potřeba neprodleně provést 
změnu vyplývá z právního závazku, který 
má za povinnost plnit poskytovatel služeb 
podle práva Unie nebo vnitrostátního 
práva.

podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené 
pro oznámení, která je úměrná a přiměřená 
s ohledem na konkrétní okolnosti, a je 
nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by 
se výjimečně neměla uplatňovat, pokud 
a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový 
uživatel jednoznačně odmítne. Rovněž by 
se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, 
v jaké potřeba neprodleně provést změnu 
vyplývající z právního závazku, který má 
za povinnost plnit poskytovatel služeb 
podle práva Unie nebo vnitrostátního 
práva.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V zájmu ochrany podnikových 
uživatelů by příslušný soud měl mít 
možnost stanovit, že podmínky, které 
nesplňují právní požadavky, nejsou pro 
dotčeného podnikového uživatele závazné, 
a to s účinky ex nunc. Každé takové 
zjištění soudu by se však mělo týkat pouze 
konkrétních ustanovení podmínek, která 
nesplňují právní požadavky. Zbývající 
ustanovení by měla zůstat platná a 
vykonatelná, pokud je lze oddělit od 
ustanovení, která nejsou v souladu s 
požadavky. Náhlé změny existujících 
podmínek mohou značně narušit operace 
podnikových uživatelů. S cílem omezit 
takové negativní účinky na podnikové 
uživatele a odradit od takového chování, 
změny provedené v rozporu s povinností 
stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by 
byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že 
nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a 
ex tunc.

(15) V zájmu ochrany podnikových 
uživatelů by příslušný soud měl mít 
možnost stanovit, že podmínky, které 
nesplňují právní požadavky, nejsou pro 
dotčeného podnikového uživatele závazné, 
a to s účinky ex nunc. Každé takové 
zjištění soudu by se však mělo týkat pouze 
konkrétních ustanovení podmínek, která 
nesplňují právní požadavky. Zbývající 
ustanovení by měla zůstat platná a 
vykonatelná, pokud je lze oddělit od 
ustanovení, která nejsou v souladu s 
požadavky.

Pozměňovací návrh 13
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Náhlé změny platných podmínek 
mohou výrazně narušit operace 
podnikových uživatelů. S cílem omezit 
negativní dopady na podnikové uživatele a 
odradit od takového chování by změny 
provedené v rozporu s povinností stanovit 
pevnou lhůtu pro oznámení měly být 
neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy 
neexistovaly, s účinky erga omnes a ex 
tunc.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb může mít 
oprávněné důvody rozhodnout, že plně
nebo částečně pozastaví nebo ukončí
poskytování svých služeb pro daného 
podnikového uživatele, kromě jiného i 
vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb
daného podnikového uživatele nebo 
účinným odstraněním výsledků 
vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že 
taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit 
zájmy dotčených podnikových uživatelů, 
měli by být náležitě informováni o jejich 
důvodech. Odůvodnění by mělo 
podnikovým uživatelům umožnit, aby 
zjistili, zda existuje prostor pro vznesení 
námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší 
možnosti podnikových uživatelů usilovat v 
případě potřeby o účinné odškodnění. 
Kromě toho by požadování odůvodnění 
mělo pomoci zamezit neúmyslnému 
odstranění internetového obsahu 
poskytovaného podnikovými uživateli, 
který poskytovatel nesprávně považuje za 
nezákonný obsah, nebo takové odstranění 
napravit, v souladu s doporučením Komise 

(16) Poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb může mít 
oprávněné důvody k uložení sankce, např. 
k plnému nebo částečnému pozastavení
nebo ukončení poskytování svých služeb 
danému podnikovému uživateli nebo 
k vyřazení zboží nebo služby daného 
podnikového uživatele nebo k účinnému 
odstranění výsledků vyhledávání. Avšak 
vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí 
mohou značně ovlivnit zájmy dotčených 
podnikových uživatelů, měli by být 
náležitě informováni o jejich důvodech. 
Odůvodnění by mělo podnikovým 
uživatelům umožnit, aby zjistili, zda 
existuje prostor pro vznesení námitek proti 
rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti 
podnikových uživatelů usilovat v případě 
potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho 
by požadování odůvodnění mělo pomoci 
zamezit neúmyslnému odstranění 
internetového obsahu poskytovaného 
podnikovými uživateli, který poskytovatel 
nesprávně považuje za nezákonný obsah, 
nebo takové odstranění napravit, v souladu 
s doporučením Komise (EU) 2018/33422. 
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(EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo 
určit objektivní příčinu nebo příčiny pro 
rozhodnutí na základě důvodů, které 
poskytovatel stanovil předem ve svých 
podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na 
příslušné zvláštní okolnosti, které k 
rozhodnutí vedly.

Odůvodnění by mělo určit objektivní 
příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na 
základě důvodů, které poskytovatel 
stanovil předem ve svých podmínkách, a 
přiměřeně se odvolávat na příslušné 
zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí 
vedly. Existuje-li podezření, že určité 
chování nebo postup podniku mohou 
poškodit spotřebitele nebo platformu, měl 
by se uvést odkaz na příslušná ustanovení 
v podmínkách. Je-li to možné, měl by být 
zaveden přiměřený a odstupňovaný systém 
zahrnující včasné oznámení před přijetím 
opatření, která povedou k přerušení 
přístupu spotřebitelů k podniku.

__________________ __________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pořadí zboží a služeb určované 
poskytovateli internetových 
zprostředkovatelských služeb má 
významný vliv na výběr spotřebitelů, a 
tedy na obchodní úspěch podnikových 
uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a 
služby spotřebitelům. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb by měli proto předem uvést hlavní 
parametry, které určují pořadí, aby se 
zlepšila předvídatelnost pro podnikové 
uživatele, aby se jim umožnilo lépe 
pochopit fungování mechanismu určování 
pořadí a aby mohli porovnat postupy 
různých poskytovatelů v určování pořadí. 
Pojem hlavní parametr by se měl chápat 
jako vztahující se na jakákoli obecná 
kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné 
do algoritmů nebo jiné úpravy či 

(17) Pořadí zboží a služeb určované 
poskytovateli internetových 
zprostředkovatelských služeb má 
významný vliv na výběr spotřebitelů, a 
tedy na obchodní úspěch podnikových 
uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a 
služby spotřebitelům. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb by měli proto předem uvést hlavní 
parametry, které určují pořadí, aby se 
zlepšila předvídatelnost pro podnikové 
uživatele, aby mohli lépe pochopit 
fungování mechanismu určování pořadí a 
porovnat postupy různých poskytovatelů v 
určování pořadí. Pojem hlavní parametr by 
se měl chápat jako vztahující se na kritéria, 
procesy, zvláštní signály začleněné do 
algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy 
degradace používané v souvislosti 
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mechanismy degradace používané v 
souvislosti s pořadím. Popis hlavních 
parametrů určujících pořadí by měl 
zahrnovat také vysvětlení jakékoli 
možnosti podnikových uživatelů aktivně 
ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také 
její relativní účinky. Tento popis by měl 
zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě 
pochopili, jak mechanismus určování 
pořadí zohledňuje charakteristiky 
skutečného zboží nebo služeb, které nabízí 
podnikový uživatel, a důležitost zvláštních 
internetových zprostředkovatelských 
služeb pro spotřebitele.

s pořadím, které jsou velmi důležité pro 
řádné pochopení toho, jak funguje systém 
určování pořadí. Popis hlavních parametrů 
určujících pořadí by měl zahrnovat také 
vysvětlení jakékoli možnosti podnikových 
uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za 
peněžitou náhradu a také její relativní 
účinky. Tento popis by měl zajistit, aby 
podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak 
mechanismus určování pořadí zohledňuje 
charakteristiky skutečného zboží nebo 
služeb, které nabízí podnikový uživatel, a 
důležitost zvláštních internetových 
zprostředkovatelských služeb pro 
spotřebitele. Pokud poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nabízí zboží a služby v pořadí 
ovlivněném v důsledku úhrady nebo 
ovládání uživatele poskytovatelem, měl by 
na tuto skutečnost upozornit tím, že 
v nabídce uvede slova 
„SPONZOROVANÝ ODKAZ“ nebo 
„REKLAMA“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Podobně pořadí internetových 
stránek určované poskytovateli 
internetových vyhledávačů, zejména těch 
internetových stránek, jejichž 
prostřednictvím podniky nabízejí své zboží 
a služby spotřebitelům, mají významný 
dopad na výběr spotřebitelů a obchodní 
úspěch uživatelů firemních internetových 
stránek. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů by měli proto poskytnout 
popis hlavních parametrů, které určují
pořadí všech indexovaných internetových 
stránek, včetně indexovaných stránek 
uživatelů firemních internetových stránek a 
také jiných internetových stránek. Kromě 
charakteristik zboží a služeb a jejich 
důležitosti pro spotřebitele by tento popis v

(18) Podobně pořadí internetových 
stránek určované poskytovateli 
internetových vyhledávačů, zejména těch 
internetových stránek, jejichž 
prostřednictvím podniky nabízejí své zboží 
a služby spotřebitelům, mají významný 
dopad na výběr spotřebitelů a obchodní 
úspěch uživatelů firemních internetových 
stránek. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů by proto měli zveřejnit popis
parametrů, které jsou velmi důležité pro 
řádné pochopení toho, jak je určováno
pořadí všech indexovaných internetových 
stránek, včetně indexovaných stránek 
uživatelů firemních internetových stránek a 
také jiných internetových stránek. Kromě 
charakteristik zboží a služeb a jejich 
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případě internetových vyhledávačů měl 
uživatelům firemních internetových stránek 
rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a 
pokud ano, v jakém rozsahu jsou 
zohledněny jisté prvky koncepce použité 
internetové stránky, například jejich 
optimalizace pro zobrazení na mobilních
telekomunikačních zařízeních. Pokud 
neexistuje smluvní vztah mezi 
poskytovateli internetových vyhledávačů a 
uživateli firemních internetových stránek, 
tento popis by měl být dostupný pro 
veřejnost na zjevném a snadno přístupném 
místě na příslušném internetovém 
vyhledávači. Aby se zajistila 
předvídatelnost pro uživatele firemních 
internetových stránek, popis by se měl 
průběžně aktualizovat, včetně možnosti, 
aby se změny hlavních parametrů daly 
snadno zjistit. I když se od poskytovatelů 
za žádných okolností nevyžaduje, aby 
zveřejnili jakákoli obchodní tajemství 
vymezená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když 
plní tento požadavek na zveřejnění 
hlavních parametrů určování pořadí, daný 
popis by měl přinejmenším vycházet ze 
skutečných údajů o důležitosti 
používaných parametrů určování pořadí.

důležitosti pro spotřebitele by tento popis 
v případě internetových vyhledávačů měl 
uživatelům firemních internetových stránek 
rovněž umožnit náležitě pochopit, zda a 
případně v jakém rozsahu jsou zohledněny 
jisté prvky koncepce použité internetové 
stránky, například jejich optimalizace pro 
zobrazení na mobilních zařízeních. Pokud 
neexistuje smluvní vztah mezi 
poskytovateli internetových vyhledávačů a 
uživateli firemních internetových stránek, 
tento popis by měl být veřejně dostupný na 
zjevném a snadno přístupném místě na 
příslušném internetovém vyhledávači. Aby 
se zajistila předvídatelnost pro uživatele 
firemních internetových stránek, popis by 
se měl průběžně aktualizovat, včetně 
možnosti, aby se změny hlavních 
parametrů daly snadno zjistit. Požadavkem 
na zveřejnění parametrů pro určování 
pořadí by neměla být dotčena směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/94323 a současně by měla být 
zohledněna její ustanovení o zákonném 
nabytí, užívání a zpřístupnění. Když 
poskytovatelé plní požadavek na 
zveřejnění hlavních parametrů určování 
pořadí, daný popis by měl přinejmenším 
vycházet ze skutečných údajů o důležitosti 
používaných parametrů určování pořadí.

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 
2016 o ochraně nezveřejněného know-
how a obchodních informací (obchodního 
tajemství) před jejich neoprávněným 
získáním, využitím a zpřístupněním 
(Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k významu komentářů a 
recenzí pro podnikové uživatele by měla 
být zvýšena jejich transparentnost 
a spolehlivost. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo internetových vyhledávačů 
musí podnikové uživatele i sebe samotné 
chránit před zmanipulovaným pořadím 
pomocí falešných recenzí a komentářů. 
Měli by zavést řešení pro ověřování 
komentářů a recenzí i jejich 
přenositelnosti od jednoho poskytovatele 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a internetových vyhledávačů 
k druhému. Poskytovatelé zveřejní 
informace o tom, za jakých okolností 
mohou být komentáře či recenze 
odstraněny.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pokud poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nabízí sám 
určité zboží nebo služby spotřebitelům 
prostřednictvím vlastních internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí 
prostřednictvím podnikového uživatele, 
jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými 
podnikovými uživateli svých internetových 
zprostředkovatelských služeb, které 
poskytovatel neovládá. Zejména v 
takových situacích je důležité, aby
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb jednal 
transparentně a aby, ať už prostřednictvím 
právních, obchodních nebo technických 
prostředků, poskytl popis každého 
rozdílného zacházení, které by mohl
uplatnit v souvislosti se zbožím nebo 
službami, jež nabízí sám, ve srovnání se 

(19) Pokud poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetového vyhledávače nabízí sám 
určité zboží nebo služby spotřebitelům 
prostřednictvím vlastních internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetového vyhledávače, nebo tak činí 
prostřednictvím podnikového uživatele, 
jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými 
podnikovými uživateli nebo uživateli 
firemních internetových stránek, kteří 
využívají jeho služeb a které poskytovatel 
neovládá. Zejména v takových situacích je 
důležité stanovit obecné pravidlo, že
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetového vyhledávače musí jednat 
přiměřeně a transparentně tak, aby
nenarušil soutěž. Poskytovatelé 



AD\1169854CS.docx 17/47 PE627.047v02-00

CS

zbožím a službami nabízenými 
podnikovými uživateli. S cílem zajistit 
proporcionalitu by se tato povinnost měla 
vztahovat spíše na úroveň celkových 
internetových zprostředkovatelských 
služeb než na úroveň jednotlivého zboží 
nebo služeb nabízených prostřednictvím 
těchto služeb.

internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo internetového vyhledávače by 
měli poskytnout, ať už prostřednictvím 
právních, obchodních nebo technických 
prostředků, popis každého rozdílného 
zacházení, v němž mimo jiné uvedou 
výchozí nastavení upřednostňující 
poskytovatele, internetový vyhledávač 
nebo jakýkoli jiný, jím ovládaný 
subjekt, které by mohli uplatnit v 
souvislosti se zbožím nebo službami, jež 
nabízejí sami, ve srovnání se zbožím a 
službami nabízenými podnikovými 
uživateli nebo uživateli firemních 
internetových stránek. S cílem zajistit 
proporcionalitu by se tato povinnost měla 
vztahovat spíše na úroveň celkových 
internetových zprostředkovatelských 
služeb než na úroveň jednotlivého zboží 
nebo služeb nabízených prostřednictvím 
těchto služeb.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Způsobilost dostat se k údajům, 
včetně osobních údajů, a používat je může 
významně podpořit vytváření hodnoty v 
ekonomice on-line platforem. Je proto 
důležité, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb poskytli 
podnikovým uživatelům jasný popis 
rozsahu, povahy a podmínek jejich 
přístupu k určitým kategoriím údajů a 
jejich používání. Popis by měl být 
přiměřený a mohl by odkazovat spíše na 
obecné podmínky přístupu než 
vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo 
kategorií údajů, aby se podnikovým 
uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou 
údaje použít s cílem zvýšit vytváření 
hodnoty, kromě jiného i případným 
zachováním datových služeb třetích stran. 
Zpracování osobních údajů by mělo být v 

(20) Způsobilost dostat se k údajům, 
včetně osobních údajů, a používat je může 
významně podpořit vytváření hodnoty v 
ekonomice on-line platforem. Je proto 
důležité, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb poskytli 
podnikovým uživatelům jasný popis 
rozsahu, povahy a podmínek jejich 
přístupu k určitým kategoriím údajů a 
jejich používání. Popis by měl být 
přiměřený a mohl by odkazovat spíše na 
obecné podmínky přístupu než 
vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo 
kategorií údajů, aby podnikoví uživatelé 
chápali, zda mohou údaje použít ke 
zvýšení vytváření hodnoty, kromě jiného i 
případným zachováním datových služeb 
třetích stran. Aniž jsou dotčeny příslušné 
právní předpisy Unie, měly by být údaje 
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souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

vytvořené během online interakce mezi 
internetovými zprostředkovatelskými 
službami nebo internetovými vyhledávači 
na straně jedné a podnikovým uživatelem 
či uživatelem firemních internetových 
stránek a spotřebiteli na straně druhé 
přístupné podnikovým uživatelům 
v agregované formě, aby mohli
zkvalitňovat své služby. Zpracování 
osobních údajů by mělo být v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679.24

__________________ __________________

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

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Některé praktiky lze považovat za 
nespravedlivé za všech okolností.
Středisko pro sledování ekonomiky 
internetových platforem by mělo sestavit 
seznam takových postupů, průběžně jej 
přezkoumávat a doporučovat Komisi jeho 
aktualizace.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by v 

(21) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by neměli v 
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některých případech mohli v podmínkách 
omezit schopnost podnikových uživatelů 
nabízet zboží a služby spotřebitelům za 
příznivějších podmínek pomocí jiných 
prostředků než internetových 
zprostředkovatelských služeb. V těchto 
případech by dotčení poskytovatelé měli 
uvést důvody tohoto omezení, zejména 
pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní 
nebo právní hlediska omezení. Tato 
povinnost transparentnosti by se však 
neměla chápat jako ovlivňující posouzení 
zákonnosti takových omezení na základě 
jiných aktů unijního práva nebo práva 
členských států v souladu s unijním 
právem, kromě jiného i v oblastech 
hospodářské soutěže a nekalých 
obchodních praktik a uplatňování 
takových právních předpisů.

podmínkách omezovat podnikové uživatele 
v nabízení zboží a služeb spotřebitelům za 
příznivějších podmínek pomocí jiných 
prostředků než internetových 
zprostředkovatelských služeb. Taková
omezení mají původ v konkrétním 
obchodním modelu a jsou příčinou 
roztříštěnosti jednotného evropského 
digitálního trhu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S cílem umožnit podnikovým 
uživatelům, včetně těch, jejichž používání 
příslušných internetových 
zprostředkovatelských služeb mohlo být 
pozastaveno nebo ukončeno, aby měli 
přístup k okamžitým, vhodným a účinným 
možnostem odškodnění, měli by 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistit 
interní systém pro vyřizování stížností. 
Cílem interního systému pro vyřizování 
stížností by mělo být zabezpečení, aby 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb a příslušný 
podnikový uživatel mohli podstatnou část 
stížností řešit dvoustraně. Kromě toho 
zajištění, aby poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zveřejnili 
informace o fungování a efektivnosti 
svého interního systému pro vyřizování 
stížností, by mělo podnikovým uživatelům 

(22) S cílem umožnit podnikovým 
uživatelům, včetně těch, jejichž používání 
příslušných internetových 
zprostředkovatelských služeb mohlo být 
pozastaveno nebo ukončeno, aby měli 
přístup k okamžitým, vhodným a účinným 
možnostem odškodnění, měli by 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistit 
interní systém pro vyřizování stížností. 
Interní systém pro vyřizování stížností by 
měl zabezpečit, aby poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a příslušný podnikový uživatel 
mohli podstatnou část stížností řešit 
dvoustraně. Kromě toho povinnost, aby 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb pravidelně 
přezkoumávali fungování a efektivnosti 
svého interního systému pro vyřizování 
stížností, by měla podnikovým uživatelům 
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pomoci pochopit druhy problémů, které 
mohou vzniknout v souvislosti s 
poskytováním různých internetových 
zprostředkovatelských služeb, a možnost 
dosáhnout rychlého a efektivního 
dvojstranného řešení.

pomoci pochopit druhy problémů, které 
mohou vzniknout v souvislosti s 
poskytováním různých internetových 
zprostředkovatelských služeb, a možnost 
dosáhnout rychlého a efektivního 
dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Cílem požadavků tohoto nařízení 
týkajících se interního systému pro 
vyřizování stížností je umožnit 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb přiměřený 
stupeň flexibility při provozování takových 
systémů a řešení jednotlivých stížností, aby 
se minimalizovala každá administrativní 
zátěž. Kromě toho interní systémy pro 
vyřizování stížností by měly 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb umožnit v 
případě potřeby přiměřeně řešit každé 
využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o 
něž by se někteří podnikoví uživatelé 
mohli pokoušet. V případech jiných než 
jakékoli domnělé nedodržování právních 
povinností tohoto nařízení by interní 
systémy pro vyřizování stížností navíc 
neměly být k dispozici pro stížnosti 
zahrnující pouze zanedbatelné záporné 
účinky na dotčeného podnikového 
uživatele. Vzhledem k nákladům na 
zavedení a fungování takových systémů je 
vhodné osvobodit od takových povinností 
všechny poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří 
představují malé podniky, v souladu s 
příslušnými ustanoveními doporučení 
Komise 2003/361/ES25.

(23) Cílem požadavků tohoto nařízení 
týkajících se interního systému pro 
vyřizování stížností je umožnit 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb přiměřený 
stupeň flexibility při provozování takových 
systémů a řešení jednotlivých stížností, aby 
se minimalizovala každá administrativní 
zátěž. Tak jej mohou snadno uplatňovat 
i poskytovatelé internetových
zprostředkovatelských služeb z řad malých 
podniků v souladu s příslušnými 
ustanoveními v doporučení Komise 
2003/361/ES.25 Kromě toho interní 
systémy pro vyřizování stížností by měly 
poskytovatelům internetových 
zprostředkovatelských služeb umožnit v 
případě potřeby přiměřeně řešit každé 
využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o 
něž by se někteří podnikoví uživatelé 
mohli pokoušet. V případech jiných než 
jakékoli domnělé nedodržování právních 
povinností tohoto nařízení by interní 
systémy pro vyřizování stížností navíc 
neměly být k dispozici pro stížnosti 
zahrnující pouze zanedbatelné záporné 
účinky na dotčeného podnikového 
uživatele.

__________________ __________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
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malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Mediace může poskytovatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a jejich podnikovým uživatelům 
poskytnout prostředky pro uspokojivé 
řešení sporů, aniž by se musela použít 
soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a 
nákladná. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by proto měli 
usnadnit mediaci zejména určením 
mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. 
Mediátoři, kteří poskytují své služby z 
místa nacházejícího se mimo Unii by měli 
být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití 
jejich služeb nikterak nezbaví dotčené 
podnikové uživatele právní ochrany, která 
se jim poskytuje podle unijního práva nebo 
práva členských států, včetně požadavků 
tohoto nařízení a platného práva týkajícího 
se ochrany osobních údajů a obchodního 
tajemství. Aby tito mediátoři byli dostupní, 
spravedliví a co nejrychlejší, 
nejefektivnější a nejúčinnější, měli by 
splňovat určitá stanovená kritéria.

(24) Mediace může poskytovatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a jejich podnikovým uživatelům 
poskytnout prostředky pro uspokojivé 
řešení sporů, aniž by se musela použít 
soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a 
nákladná. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by proto měli 
usnadnit mediaci zejména určením 
mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. 
Mediátoři, kteří poskytují své služby z 
místa nacházejícího se mimo Unii by měli 
být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití 
jejich služeb nikterak nezbaví dotčené 
podnikové uživatele právní ochrany, která 
se jim poskytuje podle unijního práva nebo 
práva členských států, včetně požadavků 
tohoto nařízení a platného práva týkajícího 
se ochrany osobních údajů a obchodního 
tajemství. Aby tito mediátoři byli dostupní, 
spravedliví a co nejrychlejší, 
nejefektivnější a nejúčinnější, měli by 
splňovat určitá stanovená kritéria. 
Evropská komise by měla vydat obecné 
pokyny, aby poskytovatelům pomohla 
splnit nezbytné požadavky pro mediaci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli nést 

(25) Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb by měli nést 
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úměrnou část celkových nákladů mediace s 
přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu. Za tímto účelem by měl 
mediátor navrhnout, jaká část je v 
jednotlivém případě přiměřená. Tato část 
by však nikdy neměla být nižší než 
polovina uvedených nákladů.

úměrnou část celkových nákladů mediace s 
přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu, včetně toho, zda byl 
případ předložen v dobré víře. Za tímto 
účelem by měl mediátor navrhnout, jaká 
část je v jednotlivém případě přiměřená.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby se usnadnilo řešení sporů 
týkajících se poskytování internetových 
zprostředkovatelských služeb 
používajících mediaci v Unii, Komise by 
měla podpořit zřízení specializované 
mediační organizace, která v současné 
době chybí. Zapojení mediátorů, kteří mají 
odborné znalosti internetových 
zprostředkovatelských služeb a 
internetových vyhledávačů a také 
specifických průmyslových odvětví, v 
nichž se tyto služby poskytují, by mělo 
zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v 
mediační řízení, a pravděpodobnost, že 
takové řízení, povede k rychlému, 
spravedlivému a uspokojivému výsledku.

(26) Aby se v Unii usnadnilo řešení 
sporů týkajících se poskytování 
internetových zprostředkovatelských 
služeb pomocí mediace, Komise by měla
ve spolupráci s členskými státy podpořit 
zřízení specializované mediační 
organizace, která v současné době chybí. 
Zapojení mediátorů, kteří mají odborné 
znalosti internetových 
zprostředkovatelských služeb a 
internetových vyhledávačů a také 
specifických průmyslových odvětví, v 
nichž se tyto služby poskytují, by mělo 
zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v 
mediační řízení, a pravděpodobnost, že 
takové řízení, povede k rychlému, 
spravedlivému a uspokojivému výsledku.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Různé faktory, například omezené 
finanční prostředky, obava ze msty a 
ustanovení o výlučné volbě práva a soudu 
uvedená v podmínkách, mohou omezit 
efektivnost existujících možností soudní 
nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby 

(27) Různé faktory, například omezené 
finanční prostředky, obava ze msty a 
ustanovení o výlučné volbě práva a soudu 
uvedená v podmínkách, mohou omezit 
efektivnost existujících možností soudní 
nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby 
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podnikoví uživatelé nebo uživatelé 
firemních internetových stránek jednali 
samostatně, a aby byli identifikovatelní. 
Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto 
nařízení, měla by se organizacím, 
sdružením zastupujícím podnikové 
uživatele nebo uživatele firemních 
internetových stránek a rovněž některým 
veřejným subjektům zřízeným v členských 
státech poskytnout možnost podat žalobu u 
vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby 
u vnitrostátních soudů by mělo být 
přerušení nebo zákaz porušování pravidel 
stanovených v tomto nařízení a zamezení 
budoucím škodám, které by mohly 
podkopat udržitelné obchodní vztahy v 
ekonomice on-line platforem. Za účelem 
zajištění, aby takové organizace nebo 
sdružení účinně a náležitě využívaly toto 
právo, měly by splňovat určitá kritéria. 
Vzhledem ke zvláštnímu postavení 
příslušných veřejných subjektů v členských 
státech, kde byly takové subjekty zřízeny, 
by se mělo vyžadovat pouze, aby tyto 
subjekty byly v souladu s příslušnými 
předpisy vnitrostátního práva výslovně 
pověřeny podávat uvedené žaloby ať už ve 
společném zájmu dotčených stran, nebo v 
obecném zájmu, aniž by bylo potřeba na 
takové veřejné subjekty uplatňovat výše 
zmíněná kritéria. Takové žaloby by se 
nikterak neměly dotknout práv 
podnikových uživatelů a uživatelů 
firemních internetových stránek na podání 
samostatné soudní žaloby.

podnikoví uživatelé nebo uživatelé 
firemních internetových stránek jednali 
samostatně, a aby byli identifikovatelní. 
Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto 
nařízení, měla by se organizacím, 
sdružením zastupujícím podnikové 
uživatele nebo uživatele firemních 
internetových stránek a rovněž některým 
veřejným subjektům zřízeným v členských 
státech poskytnout možnost podat žalobu u 
vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby 
u vnitrostátních soudů by mělo být 
přerušení nebo zákaz porušování pravidel 
stanovených v tomto nařízení a zamezení 
budoucím škodám, které by mohly 
podkopat udržitelné obchodní vztahy v 
ekonomice on-line platforem. Aby takové 
organizace nebo sdružení využívaly toto 
právo účinně, náležitě a harmonizovaně, 
měly by splňovat určitá kritéria
transparentnosti a být zapsány v rejstříku 
transparentnosti. Vzhledem ke zvláštnímu 
postavení příslušných veřejných subjektů v 
členských státech, kde byly takové 
subjekty zřízeny, by se mělo vyžadovat 
pouze, aby tyto subjekty byly v souladu s 
příslušnými předpisy vnitrostátního práva 
výslovně pověřeny podávat uvedené 
žaloby ať už ve společném zájmu 
dotčených stran, nebo v obecném zájmu, 
aniž by bylo potřeba na takové veřejné 
subjekty uplatňovat výše zmíněná kritéria. 
Takové žaloby by se nikterak neměly
dotknout práv podnikových uživatelů a 
uživatelů firemních internetových stránek 
na podání samostatné soudní žaloby.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Domnívá se, že právní předpisy EU 
by se měly řídit zásadou „co možná 
nejméně a jen to, co je nezbytné“, což 
znamená, že jsou zapotřebí pravidla 
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odpovídající digitální éře, která budou 
otevřená a dostatečně technologicky 
neutrální, aby je bylo možné přizpůsobit 
budoucímu vývoji. Oceňuje, že Komise 
z vlastní iniciativy vypracovala analýzu 
úlohy platforem v digitální ekonomice 
s cílem zajistit komplexní a podobný 
přístup k rámci pro celý digitální trh.
Domnívá se, že univerzální řešení může 
mít odrazující účinek pro inovace a 
konkurenčně znevýhodnit evropské 
podniky ve světové ekonomice.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla k 
zajištění, aby podnikovým uživatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a uživatelům firemních 
internetových stránek ve vztahu k 
internetovým vyhledávačům byla 
poskytnuta odpovídající transparentnost a 
možnosti účinného odškodnění.

1. Toto nařízení stanoví pravidla k 
zajištění toho, aby podnikovým uživatelům 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a uživatelům firemních 
internetových stránek ve vztahu k 
internetovým vyhledávačům byla 
poskytnuta transparentnost a možnosti 
účinného odškodnění.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na 
internetové zprostředkovatelské služby a 
internetové vyhledávače poskytované, 
nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým 
uživatelům a uživatelům firemních 
internetových stránek, kteří jsou usazeni, 
nebo mají místo pobytu v Unii a 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů nabízejí zboží 

2. Toto nařízení se vztahuje na 
internetové zprostředkovatelské služby a 
internetové vyhledávače poskytované, 
nebo nabízené k poskytnutí podnikovým 
uživatelům a uživatelům firemních 
internetových stránek, kteří jsou usazeni, 
nebo mají místo pobytu v Unii a 
prostřednictvím internetových
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů cílí nebo 
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nebo služby spotřebitelům nacházejícím se 
v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo 
místo pobytu poskytovatelů takových 
služeb.

směřují prodej zboží nebo služeb na 
spotřebitele nacházející se v Unii, bez 
ohledu na místo usazení nebo místo pobytu 
poskytovatelů takových služeb.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se použije tehdy, 
pokud jiné právní předpisy Unie 
neobsahují konkrétní ustanovení sledující 
tentýž cíl. Tímto nařízením není dotčeno 
použití příslušných ustanovení podle 
práva Unie, která jsou použitelná 
v konkrétních oblastech.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožňují podnikovým uživatelům 
nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s 
cílem usnadnit zavedení přímých 
transakcí mezi těmito podnikovými 
uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, 
kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b) umožňují podnikovým uživatelům 
nabízet zboží nebo služby spotřebitelům 
tím, že usnadňují přímé transakce mezi 
těmito podnikovými uživateli a 
spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto 
transakce nakonec uzavřeny;

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou poskytovány podnikovým 
uživatelům na základě smluvních vztahů 
mezi poskytovateli těchto služeb na jedné 
straně a těmito podnikovými uživateli a 

c) jsou poskytovány za přímou nebo 
nepřímou úhradu podnikovým uživatelům 
na základě smluvních vztahů mezi 
poskytovateli těchto služeb na jedné straně 
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spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé 
nabízejí zboží nebo služby, na straně 
druhé;

a těmito podnikovými uživateli a 
spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé 
nabízejí zboží nebo služby, na straně 
druhé;

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „internetovým vyhledávačem“ 
digitální služba, která uživatelům 
umožňuje provádět vyhledávání v zásadě 
na všech internetových stránkách nebo na 
internetových stránkách v určitém jazyce, a 
to na základě dotazu na jakékoli téma v 
podobě klíčového slova, sousloví nebo 
jiného zadání, přičemž služba poskytuje 
odkazy, na nichž lze nalézt informace 
související s požadovaným obsahem;

(5) „internetovým vyhledávačem“ 
digitální služba, která uživatelům 
umožňuje provádět vyhledávání v zásadě 
na všech internetových stránkách nebo na 
internetových stránkách v určitém jazyce, a 
to na základě dotazu na jakékoli téma v 
podobě klíčového slova, sousloví nebo 
jiného zadání, přičemž služba poskytuje 
informace nebo odkazy, na nichž lze 
nalézt informace související s 
požadovaným obsahem;

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „uživatelem firemních 
internetových stránek“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá internetové 
stránky pro nabízení zboží nebo služeb 
spotřebitelům na účely související s jejím 
obchodem, podnikáním, řemeslem nebo 
výkonem povolání;

(7) „uživatelem firemních 
internetových stránek“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá internetové 
stránky nebo jiné internetové nástroje 
k nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům 
na účely související s jejím obchodem, 
podnikáním, řemeslem nebo výkonem 
povolání;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „pořadím“ relativní důležitost 
připisovaná zboží nebo službám, které 
podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo 
internetovým stránkám indexovaným pro 
spotřebitele internetovými vyhledávači, jak 
je poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
poskytovatelé internetových vyhledávačů 
prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto 
spotřebitelům, bez ohledu na technické 
prostředky používané pro takovou 
prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

(8) „pořadím“ relativní důležitost 
připisovaná zboží nebo službám, které 
podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům 
prostřednictvím internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo 
internetovým stránkám indexovaným 
internetovými vyhledávači, jak je 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
poskytovatelé internetových vyhledávačů 
prezentují, uspořádají nebo oznamují, bez 
ohledu na technické prostředky používané 
pro takovou prezentaci, uspořádání nebo 
oznamování;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly zpracovány ve srozumitelném 
a jednoznačném znění;

a) byly spravedlivé a přiměřené a aby 
byly zpracovány ve srozumitelném a 
jednoznačném znění;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovily objektivní důvody pro 
rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit 
nebo ukončit poskytování jejich 
internetových zprostředkovatelských 
služeb podnikovým uživatelům.

c) stanovily objektivní důvody pro 
rozhodnutí plně nebo částečně omezit, 
pozastavit nebo ukončit poskytování jejich 
internetových zprostředkovatelských 
služeb podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informovaly podnikové uživatele o 
všech dodatečných distribučních kanálech 
a přidružených programech, jejichž 
prostřednictvím může být zboží a služby 
nabízené podnikovými uživateli 
distribuováno.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podmínky nebo jejich zvláštní 
ustanovení, které nesplňují požadavky 
odstavce 1, nejsou pro dotčeného 
podnikového uživatele závazné, pokud 
takové nesplňování potvrdí příslušný 
soud.

2. Podmínky nebo jejich zvláštní 
ustanovení, které nesplňují požadavky 
odstavce 1, jsou považovány za neplatné.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 3 se nepoužije, pokud se 
na poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb vztahuje 
právní povinnost vyžadující, aby změnil 
své podmínky takovým způsobem, který 
mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 
3 druhém pododstavci, neumožňuje 
dodržet.

5. Odstavec 3 se nepoužije, pokud 
poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb:

Pozměňovací návrh 42
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí na základě zákonné 
povinnosti změnit své podmínky takovým 
způsobem, který mu neumožňuje dodržet 
lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 
druhém pododstavci;

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řeší bezprostředně hrozící 
poškození spotřebitelů nebo podnikových 
uživatelů nebo fungování internetových 
zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozhodne-li se poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb plně nebo částečně pozastavit či 
ukončit jejich poskytování pro daného 
podnikového uživatele, poskytne mu bez 
zbytečného odkladu odůvodnění tohoto 
rozhodnutí.

1. Rozhodne-li se poskytovatel 
internetových zprostředkovatelských 
služeb plně nebo částečně pozastavit či 
ukončit jejich poskytování pro daného 
podnikového uživatele, poskytne mu bez 
zbytečného odkladu odůvodnění tohoto 
rozhodnutí. Ukončení a pozastavení 
předchází, je-li to možné a přiměřené, 
oznámení, v němž je uvedeno datum, 
k němuž toto ukončení a pozastavení 
nabude účinku, a příležitost vyjasnit nebo 
obnovit dodržování požadavků.

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odůvodnění uvedené v odstavci 1 
obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti 
nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí 
poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, a také odkaz 
na příslušný objektivní důvod nebo důvody 
pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. c).

2. Odůvodnění uvedené v odstavci 1 
obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti 
nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí 
poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, a také odkaz 
na příslušný objektivní důvod nebo důvody 
pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. c). Pokud se rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1 zakládá na podezření, že 
chování nebo postup určitého 
podnikového uživatele mohou poškodit 
spotřebitele nebo platformu, mělo by 
uvádět odkaz na příslušná ustanovení 
v obecných podmínkách.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb stanoví ve 
svých podmínkách hlavní parametry 
určující pořadí a důvody relativní 
důležitosti těchto hlavních parametrů na 
rozdíl od ostatních parametrů.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb stanoví ve 
svých podmínkách hlavní parametry 
určující pořadí a relativní důležitost těchto 
hlavních parametrů na rozdíl od ostatních 
parametrů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost 
ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo 
nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými 
uživateli dotčenému poskytovateli 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, tento poskytovatel internetových 

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost 
ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo 
nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými 
uživateli dotčenému poskytovateli 
internetových zprostředkovatelských 
služeb, tento poskytovatel internetových 
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zprostředkovatelských služeb zahrne do 
svých podmínek také popis těchto 
možností a dopadů takové úhrady na 
pořadí.

zprostředkovatelských služeb:

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrne do svých podmínek také 
popis těchto možností a dopadů takové 
úhrady na pořadí;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) upozorní na skutečnost, že nabízí 
zboží a služby, jejichž pořadí je ovlivněno 
v důsledku úhrady nebo ovládání 
podnikového uživatele poskytovatelem, 
uvedením slov „SPONZOROVANÝ 
ODKAZ“ nebo „REKLAMA“.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů stanoví pro uživatele 
firemních internetových stránek hlavní 
parametry určující pořadí tak, že na svých 
internetových vyhledávačích poskytnou 
snadno a veřejně přístupný popis napsaný 
ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. 
Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů stanoví pro uživatele 
firemních internetových stránek hlavní 
parametry určující pořadí indexovaných 
stránek tak, že poskytnou snadno a veřejně 
přístupný popis napsaný ve srozumitelném 
jazyce. Tento popis budou průběžně 
aktualizovat.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 
musí být dostačující, aby podnikovým 
uživatelům nebo uživatelům firemních 
internetových stránek umožnil náležitě 
pochopit, zda, a pokud ano, tak v jakém 
rozsahu, mechanismus určování pořadí 
zohledňuje:

3. Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 
musí být dostačující, aby umožnil náležitě 
pochopit, zda a případně v jakém rozsahu, 
mechanismus určování pořadí zohledňuje:

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) důležitost těchto charakteristik pro 
uvedené spotřebitele;

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o internetové 
vyhledávače, charakteristické znaky 
koncepce internetové stránky používané 
uživateli firemních internetových stránek.

c) charakteristické znaky koncepce 
indexované internetové stránky v případě
internetových vyhledávačů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Splňují-li poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a internetových vyhledávačů 
požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit 
žádná obchodní tajemství, jak jsou 
definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 
2016/943.

4. Pokud poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb a 
internetových vyhledávačů poskytují 
informace o parametrech určování 
pořadí, nesmí zveřejnit žádné informace, 
které by mohly být použity ke snížení 
standardu ochrany podnikových uživatelů 
a spotřebitelů před škodlivými obchodními 
postupy, např. před klamáním. Tímto 
článkem není dotčena směrnice (EU) 
2016/943.

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Pokud poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetového vyhledávače rozlišuje mezi 
tím, zda zboží a služby nabízí on sám či 
jím ovládaný subjekt, nebo jiné subjekty, 
musí být takové rozlišování, je-li povoleno, 
být přiměřené, transparentní a nesmí 
narušovat spravedlivou soutěž v 
porovnání s praxí, kdy se takové 
rozlišování neprovádí.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé internetových 
vyhledávačů zveřejní na svých 
internetových stránkách popis jakéhokoli 
rozdílného zacházení, které uplatňují 
nebo mohou uplatňovat jak na zboží a 
služby, jež prostřednictvím těchto 
internetových vyhledávačů nabízejí 
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spotřebitelům buď oni sami nebo jimi 
ovládaní podnikoví uživatelé, tak na jiné 
podnikové uživatele.

Preferenční zacházení s pořadím výsledků 
vyhledávání v případě zboží a služeb, které 
nabízí sám poskytovatel internetového 
vyhledávače nebo jakýkoli jím ovládaný 
podnikový uživatel, je zakázáno 
s výjimkou případu, kdy takové zacházení 
uplatňuje za podmínek platných pro 
všechny podnikové uživatele.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Popis uvedený v odstavci 1 
případně zahrnuje nejméně jakékoli
rozdílné zacházení z důvodu zvláštních 
opatření přijatých poskytovatelem 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo z důvodu jeho chování, které 
se týká těchto skutečností:

2. Popisy uvedené v odstavcích 1 a 1a
případně zahrnují alespoň veškeré
rozdílné zacházení z důvodu zvláštních 
opatření přijatých poskytovatelem 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo poskytovatelem internetového 
vyhledávače nebo z důvodu jejich chování, 
které se týká těchto skutečností:

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přístupu, který poskytovatel nebo 
jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou 
mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům 
nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé 
nebo spotřebitelé poskytují za používání 
dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo které 
jsou generovány prostřednictvím 
poskytování těchto služeb;

a) přístupu, který poskytovatel nebo 
jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou 
mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům 
nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé 
nebo firemní internetové stránky či 
spotřebitelé poskytují za používání 
dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo které 
jsou generovány prostřednictvím 
poskytování těchto služeb;
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výchozího nastavení;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístupu ke službám nebo 
podmínek pro používání služeb, které jsou 
přímo spojené s dotčenými internetovými 
zprostředkovatelskými službami nebo jsou 
pro ně pomocné.

d) přístupu ke službám nebo 
podmínek pro používání služeb, které jsou 
přímo spojené s dotčenými internetovými 
zprostředkovatelskými službami nebo se 
službami internetového vyhledávače nebo 
jsou pro ně pomocné.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zahrnou do 
svých podmínek popis technického a 
smluvního přístupu podnikových uživatelů 
k jakýmkoli osobním či jiným údajům 
nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé 
nebo spotřebitelé poskytují za používání 
dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, nebo které 
jsou generovány prostřednictvím 
poskytování těchto služeb, nebo 
skutečnost, že technický a smluvní přístup 
chybí.

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů zahrnou do 
svých podmínek popis technického a 
smluvního přístupu podnikových uživatelů 
nebo uživatelů firemních internetových 
stránek k jakýmkoli osobním či jiným 
údajům nebo k oběma, jež podnikoví 
uživatelé nebo uživatelé firemních 
internetových stránek či spotřebitelé 
poskytují za používání dotčených 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo služeb internetového 
vyhledávače, nebo které jsou generovány 
prostřednictvím poskytování těchto služeb, 
nebo skutečnost, že technický a smluvní 



PE627.047v02-00 36/47 AD\1169854CS.docx

CS

přístup chybí.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostřednictvím popisu uvedeného 
v odstavci 1 poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb náležitě 
informují podnikové uživatele nejméně o 
tom:

2. Prostřednictvím popisu uvedeného 
v odstavci 1 poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů zveřejní 
informace o tom:

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb má přístup k 
osobním nebo jiným údajům nebo k 
oběma, jež podnikoví uživatelé nebo 
spotřebitelé poskytují za používání těchto 
služeb, nebo které jsou generovány jejich 
poskytováním, a pokud ano, tak k jakým 
kategoriím těchto údajů a za jakých 
podmínek;

a) zda poskytovatel internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
poskytovatel internetového vyhledávače 
má přístup k osobním nebo jiným údajům 
nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé 
nebo spotřebitelé nebo firemní internetové 
stránky poskytují za používání těchto 
služeb, nebo které jsou generovány jejich 
poskytováním, a pokud ano, tak k jakým 
kategoriím těchto údajů a za jakých 
podmínek;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda podnikový uživatel má přístup 
k osobním nebo jiným údajům či oběma, 
které poskytuje v souvislosti s jeho 
používáním dotčených internetových 

b) zda podnikový uživatel má přístup 
k osobním nebo jiným údajům či oběma, 
které poskytuje v souvislosti s používáním 
dotčených internetových 
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zprostředkovatelských služeb, nebo 
generovaných poskytováním těchto služeb 
pro tohoto podnikového uživatele a 
spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a 
pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a 
za jakých podmínek;

zprostředkovatelských služeb nebo 
internetového vyhledávače, nebo 
k údajům generovaným poskytováním 
těchto služeb tomuto podnikovému 
uživateli a spotřebiteli jeho zboží nebo 
služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto 
údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda kromě písmene b) má 
podnikový uživatel přístup k osobním nebo 
jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v 
souhrnné formě, předkládaným nebo 
generovaným prostřednictvím poskytování 
internetových zprostředkovatelských 
služeb pro všechny jejich podnikové 
uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k 
jaké kategorii těchto údajů a za jakých 
podmínek.

c) zda kromě písmene b) má 
podnikový uživatel nebo uživatel firemní 
internetové stránkypřístup k osobním nebo 
jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v 
souhrnné formě, předkládaným nebo 
generovaným prostřednictvím poskytování 
internetových zprostředkovatelských 
služeb nebo internetového vyhledávače 
všem jejich podnikovým uživatelům nebo 
spotřebitelům, a pokud ano, k jaké 
kategorii těchto údajů a za jakých 
podmínek.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčeny příslušné právní 
předpisy Unie použitelné na ochranu 
osobních údajů a soukromí, zajistí 
poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů podnikovým 
uživatelům nebo uživatelům firemních 
internetových stránek přístup ke všem 
údajům, které získali v důsledku obchodní 
činnosti příslušného podnikového 
uživatele nebo firemní internetové 
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stránky. Údaje se poskytují v souhrnné 
podobě a ve strojově čitelném, běžně 
používaném a standardním formátu.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb omezí v 
poskytování svých služeb možnost 
podnikových uživatelů nabízet stejné zboží 
a služby spotřebitelům za různých 
podmínek jinými prostředky než 
prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do 
svých podmínek důvody tohoto omezení a 
zajistí snadný přístup veřejnosti k nim.
Důvody zahrnují hlavní ekonomická, 
obchodní nebo právní hlediska těchto 
omezení.

1. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nesmí omezit
možnost podnikových uživatelů nabízet 
spotřebitelům stejné zboží a služby za 
různých podmínek jinými prostředky než 
prostřednictvím těchto služeb.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistí interní 
systém pro vyřizování stížností 
podnikových uživatelů.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zajistí interní 
systém pro vyřizování stížností 
podnikových uživatelů a zajistí jejich 
vyřešení v rozumné lhůtě.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náležitě posoudit podané stížnosti a a) náležitě posoudit podané stížnosti;
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navazující opatření, která možná budou 
muset přijmout ve věci stížnosti za účelem 
odpovídajícího řešení nastoleného 
problému, a to způsobem, který je úměrný 
důležitosti a složitosti této otázky;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracovat stížnosti rychle a účinně s 
přihlédnutím k důležitosti a složitosti 
vznesené otázky;

b) zpracovat stížnosti rychle a účinně;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) individualizovaným způsobem
oznámit stěžovateli výsledek interního 
procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve 
srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c) včasně a ve srozumitelném a 
jednoznačném jazyku oznámit stěžovateli 
výsledek interního procesu vyřizování 
konkrétní stížnosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zahrnou do 
svých podmínek veškeré příslušné 
informace týkající se přístupu k jejich 
internímu systému pro vyřizování stížností 
a jeho fungování.

3. Interní systém pro vyřizování 
stížností musí být založen na zásadě 
rovného zacházení a jeho použití nesmí 
vést k nevýhodnému zacházení 
s podnikovým uživatelem. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb zahrnou do svých podmínek veškeré 
příslušné informace týkající se přístupu k 
jejich internímu systému pro vyřizování 
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stížností a jeho fungování.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb zpracují 
každý rok informace o fungování a 
efektivnosti svého interního systému pro 
vyřizování stížností a veřejnosti k nim 
zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb pravidelně 
revidují fungování a efektivnost svého 
interního systému pro vyřizování stížností.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet 
podaných stížností, předmět stížností, 
dobu potřebnou na jejich zpracování a 
rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

vypouští se

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ustanovení tohoto článku se
nevztahují na poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb, kteří jsou 
malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 
přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES29.

vypouští se

__________________

29 Doporučení Komise 2003/361/ES ze 
dne 6. května 2003 o definici 
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mikropodniků, malých a středních 
podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb určí ve svých 
podmínkách jednoho nebo více mediátorů, 
kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené
na dosažení dohody s podnikovými 
uživateli o mimosoudním řešení sporů 
mezi poskytovatelem a podnikovým 
uživatelem, které vzniknou v souvislosti s 
poskytováním dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, včetně 
stížností, které nemohly být vyřešeny 
pomocí interního systému pro vyřizování 
stížností uvedeného v článku 9.

Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb určí ve svých 
podmínkách jednoho nebo více mediátorů, 
s nimiž jsou ochotni spolupracovat na 
dosažení dohody s podnikovými uživateli o 
mimosoudním řešení sporů mezi 
poskytovatelem a podnikovým uživatelem, 
které vzniknou v souvislosti s 
poskytováním dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb, které 
nemohly být vyřešeny pomocí interního 
systému pro vyřizování stížností 
uvedeného v článku 9.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich mediační služby jsou cenově 
přístupné pro průměrného podnikového 
uživatele dotčených internetových 
zprostředkovatelských služeb;

b) jejich mediační služby jsou cenově 
přístupné;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb se v dobré 

3. Nezávislá mediace je dobrovolná a 
využije se až po vyčerpání všech možností 
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víře zapojí do jakékoli snahy některého z 
mediátorů, které určili v souladu s 
odstavcem 1, dosáhnout dohody 
prostřednictvím mediace za účelem 
dosažení dohody o řešení sporu.

odškodnění v rámci interního systému pro 
vyřizování stížností. Poskytovatelé
internetových zprostředkovatelských 
služeb a podnikoví uživatelé se v dobré 
víře zapojí do jakékoli snahy některého z 
mediátorů určeného v souladu s odstavcem 
1 o dosažení dohody o řešení sporu
prostřednictvím mediace.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nesou v 
každém jednotlivém případě přiměřenou 
část celkových nákladů na mediaci. 
Přiměřená část těchto celkových nákladů se 
určí na základě návrhu mediátora s 
přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu, zejména poměrným 
přednostem nároků stran ve sporu, chování 
stran a také velikosti a finanční síle stran 
ve vzájemném poměru. Poskytovatelé 
internetových zprostředkovatelských 
služeb však v každém případě nesou 
nejméně polovinu celkových nákladů.

4. Poskytovatelé internetových 
zprostředkovatelských služeb nesou v 
každém jednotlivém případě přiměřenou 
část celkových nákladů na mediaci. 
Přiměřená část těchto celkových nákladů se 
určí na základě návrhu mediátora s 
přihlédnutím ke všem příslušným prvkům 
daného případu, zejména poměrným 
přednostem nároků stran ve sporu, chování 
stran a také velikosti a finanční síle stran 
ve vzájemném poměru.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podpoří poskytovatele 
internetových zprostředkovatelských 
služeb a také organizace a sdružení, která 
je zastupují, aby jednotlivě nebo společně 
založili jednu nebo více organizací 
poskytujících mediační služby, které 
splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 
2, se zvláštním účelem usnadnit 

Komise ve spolupráci s členskými státy 
podpoří poskytovatele internetových 
zprostředkovatelských služeb a také 
organizace a sdružení, která je zastupují, 
aby jednotlivě nebo společně založili jednu 
nebo více organizací poskytujících 
mediační služby, které splňují požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 2, se zvláštním 
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mimosoudní řešení sporů s podnikovými 
uživateli, které vznikají v souvislosti s 
poskytováním těchto služeb, s přihlédnutím 
zejména k přeshraničnímu charakteru 
internetových zprostředkovatelských 
služeb.

účelem usnadnit mimosoudní řešení sporů 
s podnikovými uživateli, které vznikají v 
souvislosti s poskytováním těchto služeb, s 
přihlédnutím zejména k přeshraničnímu 
charakteru internetových 
zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizace nebo sdružení mají právo 
odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v 
době podání žaloby splňují všechna tato 
kritéria:

Organizace nebo sdružení mají právo 
odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v 
době podání žaloby a po dobu trvání 
žaloby splňují všechna tato kritéria:

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jsou registrované v rejstříku 
transparentnosti;

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zveřejňují informace o své členské 
základně, struktuře a financování;

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Právem uvedeným v odstavci 1 
nejsou dotčena práva podnikových 
uživatelů a uživatelů firemních 
internetových stránek na samostatné 
podání žaloby u příslušných vnitrostátních 
soudů v souladu s ustanoveními právních 
předpisů členského státu, v němž je podaná 
žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných 
požadavků stanovených v tomto nařízení 
ze strany poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb.

3. Právem uvedeným v odstavci 1 
nejsou dotčena práva podnikových 
uživatelů a uživatelů firemních 
internetových stránek na samostatné 
podání žaloby u příslušných vnitrostátních 
soudů v souladu s ustanoveními právních 
předpisů členského státu, v němž je podaná 
žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných 
požadavků stanovených v tomto nařízení 
ze strany poskytovatelů internetových 
zprostředkovatelských služeb nebo 
internetových vyhledávačů.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [datum: tři roky po datu vstupu 
v platnost] a potom každé tři roky Komise 
vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru.

1. Do [datum: dva roky po datu 
vstupu v platnost] a potom každé tři roky 
Komise vyhodnotí toto nařízení a podá 
zprávu Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy poskytnou veškeré 
příslušné informace, které Komise může 
požadovat pro účely zpracování zprávy 
uvedené v odstavci 1.

3. Členské státy a poskytovatelé 
poskytnou veškeré příslušné informace, 
které Komise může požadovat pro účely 
zpracování zprávy uvedené v odstavci 1.
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