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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména 
domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) 
č. 874/2004
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0231),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0170/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. 
července 20181,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí 
jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) rychlý rozvoj trhu s doménami 
nejvyšší úrovně (dále TLD) a dynamická 
digitální scéna vyžadují pružné regulační 
prostředí, které obstojí v budoucnosti a jež 
umožní šíření hodnot a priorit Unie 
na internetu;

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) existence specifického 
doménového jména pro Evropskou unii s 
velmi jasným a identifikovatelným 
společným označením je důležitým 
a cenným stavebním kamenem evropské 
internetové identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) TLD .eu je osmou největší TLD 
pro země na světě a v roce 2017 
vykázala více než 3,8 milionu registrací. 
TLD .eu využívají všechny orgány, 
agentury a instituce Unie, a to i pro své 
projekty a iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) TLD .eu by měla být jasně 
identifikovaným pojítkem s Unií a s 
evropským trhem. Podnikům, organizacím 

(4) TLD .eu by měla být jasně 
identifikovaným pojítkem s Unií a s 
evropským trhem a vytvářet silnou identitu 
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a fyzickým osobám v Unii by měla 
umožnit registraci doménového jména 
v TLD .eu. Občané Unie by měli mít 
možnost registrovat doménové jméno .eu 
bez ohledu na místo svého pobytu.

pro jednotný digitální trh v souladu s 
unijními právními předpisy a obchodními 
normami. Podnikům a organizacím se 
sídlem v Unii a fyzickým osobám, které 
mají pobyt ve členském státě, by měla 
umožnit registraci doménového jména 
v TLD .eu. Občané Unie by měli mít 
možnost registrovat doménové jméno .eu 
bez ohledu na místo svého pobytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Komise by měla na základě 
otevřeného, transparentního 
a nediskriminačního výběrového řízení 
ustanovit rejstřík pro TLD .eu. S vybraným 
rejstříkem by měla Komise uzavřít 
smlouvu, která by měla obsahovat 
podrobné zásady a postupy, jimiž se 
rejstřík řídí při vytváření, přidělování a 
správě TLD .eu. Smlouva by měla být 
omezena na dobu určitou s možností 
obnovení.

(9) Komise by měla na základě 
otevřeného, transparentního 
a nediskriminačního výběrového řízení 
ustanovit rejstřík pro TLD .eu. Za účelem 
stanovení kritérií pro ustanovení rejstříku 
a otevřeného, transparentního 
a nediskriminačního výběrového řízení 
pro toto ustanovení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů1a. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci..“
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____________

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla, jimiž se řídí určení rejstříku, budou mít důležitou úlohu při zajišťování hlavních 
zásad otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace. Je proto důležité do toho ve větší míře 
zapojit parlament a preferovaným nástrojem by měl být akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S vybraným rejstříkem by měla 
Komise uzavřít smlouvu, která by měla 
obsahovat podrobné zásady a postupy, 
jimiž se rejstřík řídí při vytváření, 
přidělování a správě TLD .eu. Smlouva by 
měla být omezena na dobu určitou s 
možností obnovení.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla, jimiž se řídí určení rejstříku, budou mít důležitou úlohu při zajišťování hlavních 
zásad otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace. Je proto důležité do toho ve větší míře 
zapojit parlament a preferovaným nástrojem by měl být akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Cílem tohoto nařízení je podpora 
jednotného digitálního trhu tím, že vytváří 
evropskou online identitu a povzbuzuje k 
přeshraničním činnostem na internetu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rejstřík může odebrat doménové 
jméno z vlastního podnětu, aniž by použil 
postup mimosoudního řešení sporů, a to z 
těchto důvodů:

3. Rejstřík může odebrat nebo 
suspendovat doménové jméno z vlastního 
podnětu, aniž by použil postup 
mimosoudního řešení sporů, a to pouze z 
těchto důvodů:

Or. en

Odůvodnění

K vyjasnění kroků, jež může rejstřík podniknout.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Doménová jména považovaná 
soudem členského státu za hanlivá, 
rasistická nebo odporující veřejnému 
pořádku rejstřík po oznámení soudního 
rozhodnutí zablokuje a po oznámení 
konečného rozhodnutí odebere. Rejstřík 
blokuje pro budoucí registraci jména, která 
byla předmětem tohoto soudního 
rozhodnutí, tak dlouho, dokud toto 
rozhodnutí zůstává v platnosti.

5. Doménová jména považovaná 
soudem členského státu za hanlivá, 
rasistická nebo odporující veřejnému 
pořádku rejstřík zablokuje po oznámení 
soudního rozhodnutí. Rejstřík však 
doménové jméno nezablokuje, pokud 
rozhodnutí spadá do oblasti působnosti 
prováděcího aktu nebo rozhodnutí Rady 
přijatého v souladu s článkem 5 nařízení 
[o ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, 
2018/0136 (COD)], rejstřík doménové 
jméno odebere po oznámení konečného 
soudního rozhodnutí. Rejstřík blokuje pro 
budoucí registraci jména, která byla 
předmětem tohoto soudního rozhodnutí, 
tak dlouho, dokud toto rozhodnutí zůstává 
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v platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise v rámci návrhů týkajících se VFR předložila mechanismus pro  ochranu zásady 
právního státu. Je vhodné, aby byla tato ochrana zavedena rovněž v nařízení o doméně .eu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Jména domén zaregistrovaných na 
doméně nejvyšší úrovně .eu jsou 
převoditelná pouze na strany způsobilé 
k registraci jmen domény .eu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je přeneseno ze stávajícího regulačního systému. Je též důležité zajistit, aby 
kritéria způsobilosti uvedená v čl. 3 byla dodržována i v případě převodu doménového jména.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Registrace doménových jmen se 
provádí ve všech abecedních znacích 
úředních jazyků Unie v souladu 
s dostupnými mezinárodními normami, jak 
připouštějí příslušné protokoly 
doménových jmen se znaky národních 
abeced (IDN).

1. Registrace doménových jmen se 
provádí ve všech znacích úředních jazyků 
Unie v souladu s dostupnými 
mezinárodními normami, jak připouštějí 
příslušné protokoly doménových jmen se 
znaky národních abeced (IDN).

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mohou být členskými státy 
zaregistrována nebo rezervována pouze 
v doméně druhého stupně. Tato doménová 
jména musí být omezena na obecně 
uznávané zeměpisné nebo geopolitické 
pojmy týkající se politického nebo 
územního uspořádání členského státu.

(Netýká se českého znění.)    

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akreditaci elektronických 
podatelen provádí rejstřík v souladu 
s přiměřenými, transparentními 
a nediskriminačními postupy akreditace, 
které byly předem schváleny Komisí. 
Akreditační postupy rejstřík veřejně 
zpřístupní ve snadno dostupné formě.

1. Akreditaci elektronických 
podatelen provádí rejstřík v souladu
s přiměřenými, transparentními 
a nediskriminačními postupy akreditace
podle tohoto nařízení, které byly předem 
schváleny Komisí. Akreditační postupy 
rejstřík veřejně zpřístupní ve snadno 
dostupné formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví kritéria a postup
pro ustanovení rejstříku. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 

1. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, kterými se toto nařízení doplní 
o stanovení kritérií a postupu pro 
ustanovení rejstříku a kritéria stanovující 
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postupem podle čl. 17 odst. 2. minimální požadavky pro jiné okolnosti 
než ty, které jsou uvedeny v čl. 4, pokud 
registr zablokuje, suspenduje nebo 
odebere doménové jméno za účelem 
ochrany hodnot Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ustanoveným rejstříkem uzavře 
Komise smlouvu. Ve smlouvě jsou 
upřesněna pravidla, zásady a postupy 
poskytování služeb rejstříkem a podmínky, 
za nichž Komise provádí dohled nad 
činnostmi rejstříku spojenými s 
vytvářením, přidělováním a správou 
TLD .eu. Smlouva je omezena na dobu 
určitou s možností obnovení a obsahuje 
zásady a postupy fungování TLD .eu 
stanovené podle článku 11.

3. S ustanoveným rejstříkem uzavře 
Komise smlouvu. Ve smlouvě jsou 
upřesněna pravidla, zásady a postupy 
poskytování služeb rejstříkem a podmínky, 
za nichž Komise provádí dohled nad 
činnostmi rejstříku spojenými s 
vytvářením, přidělováním a správou 
TLD .eu. Smlouva je omezena na dobu 
určitou s možností obnovení a obsahuje 
zásady a postupy fungování TLD .eu 
stanovené podle tohoto nařízení, a 
zejména článku 10 a 11.

Or. en

Odůvodnění

Ve smlouvě by měly být rovněž zahrnuty povinnosti stanovené v článku 10.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Registr je provozován ve veřejném
zájmu a podle nejpřísnějších pravidel 
transparentnosti, spravedlnosti 
a odpovědnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že doména.eu má veřejný význam, je důležité zajistit, aby se fungování 
rejstříku řídilo těmito zásadami.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) podporovat atraktivitu TLD .eu 
v celé Unii a ve světě, aby byla zajištěna 
její konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytváří, přiděluje a spravuje 
TLD .eu v obecném zájmu a na základě 
zásad kvality, účinnosti, spolehlivosti, 
transparentnosti, dostupnosti a 
nediskriminace a zajišťováním 
spravedlivých podmínek hospodářské 
soutěže;

b) vytváří, přiděluje a spravuje 
TLD .eu v obecném zájmu a na základě 
zásad kvality, účinnosti, spolehlivosti, 
transparentnosti, dostupnosti a 
nediskriminace a zajišťováním 
spravedlivých podmínek hospodářské 
soutěže, přičemž zajišťuje uplatňování 
spravedlivých opatření na ochranu 
spotřebitele a přiměřenou cenu jména v 
doméně .eu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podporuje cíle Unie v oblasti 
správy internetu;

i) podporuje cíle Unie v oblasti 
správy internetu, a proto se zapojuje do 
mezinárodních fór;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) šíří hodnoty EU, jako je 
mnohojazyčnost, respektování ochrany 
soukromí a bezpečnosti uživatelů, 
ochrana spotřebitele a lidská práva, 
prostřednictvím řádné správy TLD .eu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavků a postupů pro žádosti 
o registraci, způsobu ověřování údajů 
žadatelů o registraci a spekulativní 
registrace doménových jmen;

b) požadavků a postupů pro žádosti 
o registraci včetně způsobu ověřování 
splnění kritéria pro registraci, způsobu 
ověřování údajů žadatelů o registraci 
a spekulativní registrace doménových 
jmen;

Or. en

Odůvodnění

Pro kritéria způsobilosti uvedená v čl. 3 je třeba předložit důkaz.



PR\1161620CS.docx 15/18 PE626.994v01-00

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději pět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení a následně 
každé tři roky posoudí Komise provádění, 
účinnost a fungování TLD .eu.

1. Nejpozději tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení a následně 
každé tři roky posoudí Komise provádění, 
účinnost a fungování TLD .eu.

Or. en

Odůvodnění

Je lepší zachovat pro všechny zprávy interval podávání zpráv tři roky.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijmout akt v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od ... 
[data vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období vypracuje Komise 
o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
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odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s radou pro doménu .eu se zapojením více 
zúčastněných stran uvedenou ve článku 
14 a s odborníky jmenovanými 
jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí se v důsledku návrhu na akt v přenesené pravomoci ve článku 8. Viz pozměňovací 
návrh 13.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem nového návrhu týkajícího se domény nejvyšší úrovně.eu (dále jen „TLD .eu“), který 
Komise zveřejnila dne 24. dubna 2018, je zrušit stávající právní předpisy. Ačkoli TLD.eu 
nadále řádně funguje, právní rámec, podle kterého se spravuje, musí být přizpůsoben vývoji 
prostředí a trhu online.

V souladu s cíli strategie pro jednotný digitální trh se tato iniciativa snaží zajistit, aby TLD, 
která fungovala poměrně dobře, tak nadále fungovala i v budoucnosti, s cílem zajistit, aby se 
výhody, které s ní souvisejí, mohly v blízké budoucnosti dostat k co největšímu počtu občanů 
Unie.

Zpravodaj návrh vítá a sdílí jeho cíl, jímž je udržet krok s rychlým rozvojem trhu s TLD a s 
dynamickou digitální scénou, což vyžaduje pružné regulační prostředí, které obstojí v 
budoucnosti. 

Existence specifického doménového jména pro EU je velmi důležité pro unijní online 
identitu. Zpravodaj se domnívá, že to představuje příležitost pro instituce, společnosti 
a občany, aby měli možnost přístupu k TLD .eu. Budou proto snadno identifikováni jako 
součást společenství EU, které sdílí tentýž soubor pravidel a hodnot. 

Návrh stanoví obecné zásady registrace konkrétního jména TLD .eu. popisuje kritéria 
způsobilosti, obecné podmínky registrace a zrušení doménových jmen, jazyky, rozhodné 
právo a soudní příslušnost, postupy rezervace doménových jmen prostřednictvím rejstříku, 
Komise a členských států a postupy pro akreditaci elektronické podatelny. 

Rejstřík: Tato ustanovení se týkají jeho ustanovení Komisí a charakteristik až po jeho hlavní 
povinnosti. Tento oddíl rovněž stanoví seznam zásad a postupů fungování TLD .eu, které mají 
být obsaženy ve smlouvě s rejstříkem, včetně následujících.

Zatímco podporuje obecné zásady, zpravodaj chce zdůraznit šíření hodnot EU, jako je 
mnohojazyčnost, respektování ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů, ochrana 
spotřebitele a lidská práva. Zejména pokud jde o otázku zajištění právního státu, zpravodaj 
navrhuje dodatečná ochranná opatření. 

Zpravodaj si rovněž přeje, aby měl Evropský parlament lepší kontrolu, pokud jde o stanovení 
kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL
INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 
zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty 
od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba
1. Evropská komise
2. EUrid
3. EDRI
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