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Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, 

místu bydliště či místu usazení zákazníků ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2018 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem 

diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení 

zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (COM(2016)0289 

– C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0289), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0192/2016), 

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

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci 

protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 

legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. 

října 20161, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. listopadu 

2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska 

Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro 

kulturu a vzdělávání (A8-0172/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno 

v řadě L Úředního věstníku Evropské unie spolu s konečným zněním legislativního 
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aktu; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. února 2018 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o řešení neoprávněného zeměpisného 

blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště 

či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a 

(EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES 

 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/302.) 

  



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Komise bere na vědomí znění článku 9, na němž se Evropský parlament a Rada dohodly. 

Aniž by bylo dotčeno její právo podnětu vycházející ze Smlouvy, Komise v této souvislosti 

prohlašuje, že v souladu s článkem 9 ve svém prvním hodnocení tohoto nařízení, které 

Komise vypracuje do dvou let od vstupu nařízení v platnost, podrobně vyhodnotí způsob, 

jímž je nařízení prováděno, a také míru, do níž napomáhá účinnému fungování vnitřního trhu. 

Zohlední přitom rostoucí očekávání spotřebitelů, zejména těch z nich, kteří nemají přístup ke 

službám chráněným autorskými právy. 

V rámci tohoto hodnocení Komise rovněž vypracuje věcný rozbor proveditelnosti a 

potenciálních nákladů a přínosů spojených s případnými změnami oblasti působnosti nařízení, 

obzvláště pokud se jedná o možné vynětí elektronicky poskytovaných služeb, jejichž hlavní 

vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo jinému 

předmětu ochrany či jejich využívání, z působnosti čl. 4 odst. 1 písm. b), pokud má obchodník 

pro příslušná území požadovaná práva, přičemž řádně zohlední pravděpodobné dopady 

případného rozšíření působnosti nařízení na spotřebitele a podniky a na dotčená odvětví, a to 

v celé Evropské unii. Komise rovněž pečlivě analyzuje, zda by v jiných odvětvích, včetně 

odvětví, která nespadají do působnosti směrnice 2006/123/ES a která jsou rovněž vyloučena z 

působnosti tohoto nařízení na základě jeho čl. 1 odst. 3, jako jsou např. dopravní a 

audiovizuální služby, měla být odstraněna případná zbývající neodůvodněná omezení 

založená na státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení. 

Dospěje-li Komise ve svém hodnocení k závěru, že oblast působnosti nařízení by měla být 

pozměněna, připojí k němu odpovídající legislativní návrh. 


