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Zpráva
Jean-Marie Cavada A8-0378/2016
Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Návrh nařízení (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 ve 
spojení s článkem 169 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je 
tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v 
němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb 
služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby 
spotřebitelé mohli využívat on-line služby 
poskytující obsah, které umožňují přístup k 
obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo 
sportovní události, nejen v členském státě 
bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně 
přítomni v jiných členských státech Unie. 

(1) Přístup spotřebitelů k přeshraniční 
přenositelnosti on-line služeb 
poskytujících obsah, který dříve zákonně 
získali ve svém členském státě bydliště, je 
prospěšný pro řádné fungování vnitřního 
trhu i účinné prosazování zásad volného 
pohybu osob a služeb. Vzhledem k tomu, 
že vnitřní trh je tvořen prostorem bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn mimo 
jiné volný pohyb služeb a osob, je 
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Proto by měly být odstraněny překážky, 
které brání přeshraničnímu přístupu k 
takovýmto on-line službám poskytujícím 
obsah a jejich využívání.

nezbytné zajistit, aby spotřebitelé mohli 
využívat on-line služby poskytující obsah, 
které umožňují přístup k obsahu, jako je 
hudba, hry, filmy, zábavné pořady nebo 
sportovní události, nejen v členském státě 
bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně 
přítomni v jiných členských státech Unie, 
ať kvůli rekreaci, z pracovních důvodů, 
nebo například kvůli studiu. Proto by 
měly být co nejdříve a bez jakýchkoli 
dodatečných výloh pro uživatele 
odstraněny překážky, které brání 
přeshraničnímu přístupu k takovýmto on-
line službám poskytujícím obsah a jejich 
využívání, zejména v odvětvích, v nichž je 
přenositelnost obsahů stále omezená.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Technologický rozvoj, který vede k 
rozšíření přenosných zařízení, jako jsou 
tablety a inteligentní telefony, stále více 
usnadňuje využívání on-line služeb 
poskytujících obsah, neboť k nim 
poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde 
se spotřebitel nachází. Rychle roste 
poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu 
a k inovativním on-line službám, a to 
nejen v jejich domovské zemi, ale i když 
jsou dočasně přítomni v jiném členském 
státě Unie. 

(2) Technologický rozvoj, který vede k 
rozšíření přenosných zařízení, jako jsou 
laptopy, tablety a inteligentní telefony, 
stále více usnadňuje využívání on-line 
služeb poskytujících obsah, neboť k nim 
poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde 
se spotřebitel nachází. Rychle roste 
poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu 
a k inovativním on-line službám. Pro tento 
nový způsob spotřeby je vhodné ve 
prospěch spotřebitelů v Evropské unii 
vypracovat opatření, která by umožnila 
přístup k on-line službám poskytujícím 
obsah účastníkům, kteří jsou dočasně 
přítomni v jiném členském státě Unie. 
Řízené a kontrolované zavedení 
přeshraniční přenositelnosti v 
přiměřeném rozsahu nabídne příjemcům 
doplňkovou možnost zákonného přístupu 
k on-line obsahu. Pojem „dočasné 
přítomnosti“ by měl odpovídat cíli tohoto 
nařízení, tedy umožňovat přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah účastníkům, kteří jsou dočasně 
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přítomni v jiném členském státě 
Unie, kteří ale obvykle pobývají ve svém 
členském státu bydliště.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 
smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 
poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 
přítomni v jiném členském státě Unie, však 
často nemají přístup k on-line službám 
poskytujícím obsah, na jejichž využívání 
získali právo ve své domovské zemi, a 
nemohou je využívat.

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 
smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 
poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 
přítomni v jiném členském státě Unie, však 
často stále nemají přístup k on-line 
službám poskytujícím obsah, na jejichž 
využívání získali zákonně právo ve svém 
členském státě bydliště, a nemohou je dále 
využívat.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Existuje celá řada překážek, které 
brání poskytování těchto služeb 
spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 
členském státě. Některé on-line služby 
zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo 
filmy, které jsou chráněny autorským 
právem a/nebo právy s ním souvisejícími v 
souladu s právními předpisy Unie. 
Překážky přeshraniční přenositelnosti on-
line služeb poskytujících obsah vyplývají 
zejména ze skutečnosti, že licence k 
právům na přenos obsahu chráněného 
autorským právem a/nebo právy s ním 
souvisejícími, jako jsou například 
audiovizuální díla, jsou často udělovány 
na územním základě, a rovněž ze 
skutečnosti, že poskytovatelé on-line 
služeb se mohou rozhodnout, že budou 

(4) Existuje celá řada překážek, které 
brání poskytování těchto služeb 
spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 
členském státě. Některé on-line služby 
zahrnují obsah, jako je hudba, hry, zábavné 
pořady nebo filmy, které jsou chráněny 
autorským právem a/nebo právy s ním 
souvisejícími v souladu s právními 
předpisy Unie. V současnosti se problémy 
související s přeshraniční přenositelností 
on-line služeb poskytujících obsah v 
jednotlivých odvětvích liší: Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/26/EU1a, která se zabývá hudebním 
odvětvím, upravuje udělování 
multiteritoriálních nebo celoevropských 
licencí, kdežto audiovizuální odvětví, 
v němž převládá model výlučných 
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poskytovat své služby pouze na určitých 
trzích.

teritoriálních licencí, dosud nebylo 
předmětem zájmu. Toto nařízení má za cíl 
řešit problémy související s poskytováním 
přenositelnosti v dotčených odvětvích, 
aniž by byla v Unii ohrožena vysoká 
úroveň ochrany zaručená autorským 
právem a právy s ním souvisejícími, a 
zejména aniž by se to dotklo stávajícího 
modelu výlučných teritoriálních licencí, 
jenž má zásadní význam pro financování 
a výrobu kulturních obsahů 
přizpůsobených jednotlivým trhům Unie, 
čímž významným způsobem přispívá k 
evropské kulturní rozmanitosti.
__________________
1aSměrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 
kolektivní správě autorského práva a práv 
s ním souvisejících a udělování licencí pro 
více území k právům k užití hudebních děl 
online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 284, 
20. 3. 2014, s. 72).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Totéž platí v případě dalšího obsahu, 
jako jsou sportovní události, který není 
chráněn autorským právem a/nebo právy s 
ním souvisejícími podle právních předpisů 
Unie, avšak může být chráněn autorským 
právem a právy s ním souvisejícími nebo 
na základě jiných zvláštních předpisů podle 
vnitrostátního práva a k němuž také často 
udělují licence pořadatelé takových 
událostí nebo je nabízen poskytovateli on-
line služeb na územním základě. Přenosy 
takového obsahu vysílacími organizacemi 
by byly chráněny souvisejícími právy, 
která byla harmonizována na úrovni Unie. 
Přenosy takového obsahu navíc často 
obsahují prvky chráněné autorským 
právem, jako jsou hudba, úvodní nebo 
závěrečné videosekvence nebo grafika. 

(5) Totéž platí v případě dalšího obsahu, 
jako jsou sportovní události, který není 
chráněn autorským právem a/nebo právy s 
ním souvisejícími podle právních předpisů 
Unie, avšak může být chráněn autorským 
právem a právy s ním souvisejícími nebo 
na základě jiných zvláštních předpisů podle 
vnitrostátního práva a k němuž také často 
udělují licence pořadatelé takových 
událostí nebo je nabízen poskytovateli on-
line služeb na územním základě. Přenosy 
takového obsahu vysílacími organizacemi 
by byly chráněny souvisejícími právy, 
která byla harmonizována na úrovni Unie. 
Přenosy takového obsahu navíc často 
obsahují prvky chráněné autorským 
právem, jako jsou hudba, úvodní nebo 
závěrečné videosekvence nebo grafika. 
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Některé aspekty těchto přenosů týkající se 
událostí zásadního společenského významu 
nebo událostí vysoce zajímavých pro 
veřejnost za účelem krátkých 
zpravodajských příspěvků byly 
harmonizovány směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2010/13/EU22. A 
konečně audiovizuální mediální služby ve 
smyslu směrnice 2010/13/EU zahrnují 
služby, které poskytují přístup k obsahu, 
jako jsou sportovní události, zprávy nebo 
aktuální události.

Některé aspekty těchto přenosů týkající se 
událostí zásadního společenského významu 
nebo událostí vysoce zajímavých pro 
veřejnost za účelem krátkých 
zpravodajských příspěvků byly 
harmonizovány směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2010/13/EU22. A 
konečně audiovizuální mediální služby ve 
smyslu směrnice 2010/13/EU zahrnují 
služby, které poskytují přístup k obsahu, 
jako jsou sportovní události, zprávy nebo 
aktuální události. Čl. 167 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie vyžaduje, aby 
Unie ve své činnosti podle ostatních 
ustanovení Smluv přihlížela ke kulturním 
hlediskům. Podle článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii je proto třeba rovněž 
zohlednit respektování a přístup ke 
kulturní rozmanitosti, na něž se zaměřuje 
Úmluva UNESCO ze dne 20. října 2005 o 
ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů.

__________________ __________________
22Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o 
koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních 
služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

22Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o 
koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních 
služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Proto jsou on-line služby poskytující 
obsah stále častěji uváděny na trh v 
balíčku, v němž obsah, který není chráněn 
autorským právem a/nebo právy s ním 
souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, 
který je chráněn autorským právem a/nebo 
právy s ním souvisejícími, aniž by se 
podstatně snížila hodnota služby 
poskytované spotřebitelům. Je tomu tak 
zejména v případě prémiového obsahu, 
jako jsou sportovní nebo jiné události, 

(6) Proto jsou on-line služby poskytující 
obsah stále častěji uváděny na trh v 
balíčku, v němž obsah, který není chráněn 
autorským právem a/nebo právy s ním 
souvisejícími, není oddělitelný od obsahu, 
který je chráněn autorským právem a/nebo 
právy s ním souvisejícími, aniž by se 
podstatně snížila hodnota služby 
poskytované spotřebitelům. Je tomu tak 
zejména v případě prémiového obsahu, 
jako jsou sportovní nebo jiné události, 
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které jsou pro spotřebitele vysoce 
zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli 
spotřebitelům poskytovat plný přístup ke 
svým on-line službám poskytujícím obsah, 
je nezbytné, aby se toto nařízení 
vztahovalo i na tento obsah využívaný on-
line službami poskytujícími obsah, a 
vztahovalo se tedy na audiovizuální 
mediální služby ve smyslu směrnice 
2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích 
organizací v celém jejich rozsahu.

které jsou pro spotřebitele vysoce 
zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli 
spotřebitelům poskytovat plný přístup ke 
svým on-line službám poskytujícím obsah 
po dobu jejich dočasné přítomnosti v 
jiném členském státě než členském státě 
bydliště, je nezbytné, aby se toto nařízení 
vztahovalo i na tento obsah využívaný on-
line službami poskytujícími obsah, a 
vztahovalo se tedy na audiovizuální 
mediální služby ve smyslu směrnice 
2010/13/EU, jakož i na přenosy vysílacích 
organizací v celém jejich rozsahu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Práva k dílům a jiným předmětům 
ochrany jsou harmonizována mimo jiné ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/9/ES23, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/29/ES24, směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/115/ES25 a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/24/ES26.

(7) Práva k dílům a jiným předmětům 
ochrany jsou harmonizována mimo jiné ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/9/ES23, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/29/ES24, směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/115/ES25, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/24/ES26 a 
směrnici 2014/26/EU.

__________________ __________________
23Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 
ochraně databází, Úř. věst. L 77, 
27.3.1996, s. 20–28.

23Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 
ochraně databází (Úř. věst. L 77, 
27.3.1996, s. 20).

24Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES ze dne 22. května 2001 
o harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v 
informační společnosti, Úř. věst. L 167, 
22.6.2001, s. 10–19.

24Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 
harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v 
informační společnosti (Úř. věst. L 167, 
22.6.2001, s. 10).

25Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
právu na pronájem a půjčování a 
o některých právech v oblasti duševního 
vlastnictví souvisejících s autorským 
právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28–

25Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 
2006 o právu na pronájem a půjčování a 
o některých právech v oblasti duševního 
vlastnictví souvisejících s autorským 
právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 
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35. 28).
26Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 
o právní ochraně počítačových programů, 
Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16–22.

26Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
právní ochraně počítačových programů 
(Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Získání licence k příslušným právům 
není vždy možné, zejména pokud jsou 
práva k obsahu licencována na výlučném 
základě. Pro zajištění územní exkluzivity 
se poskytovatelé on-line služeb ve svých 
licenčních smlouvách s nositeli práv, 
včetně vysílacích organizací nebo 
pořadatelů událostí, často zavazují k tomu, 
že budou svým účastníkům bránit v 
přístupu ke svým službám a v jejich 
využívání mimo území, pro které je 
poskytovatel služeb držitelem licence. Tato 
smluvní omezení ukládaná 
poskytovatelům služeb vyžadují, aby 
poskytovatelé přijímali opatření, jako je 
například znemožnění přístupu k jejich 
službám z IP adres nacházejících se mimo 
dotčené území. Proto jednu z překážek 
přeshraniční přenositelnosti on-line 
služeb poskytujících obsah představují 
smlouvy uzavřených mezi poskytovateli 
on-line služeb a jejich účastníky, které 
jsou zase odrazem doložek o územním 
omezení ve smlouvách uzavřených mezi 
těmito poskytovateli služeb a nositeli práv.

(10) Získání licence k příslušným právům 
není vždy možné, zejména pokud jsou 
práva k obsahu licencována na výlučném 
základě. Pro zajištění územní exkluzivity 
se poskytovatelé on-line služeb ve svých 
licenčních smlouvách s nositeli práv, 
včetně vysílacích organizací nebo 
pořadatelů událostí, často zavazují k tomu, 
že budou svým účastníkům bránit v 
přístupu ke svým službám a v jejich 
využívání mimo území, pro které je 
poskytovatel služeb držitelem licence. Toto 
nařízení by mělo uspokojit poptávku po 
přístupu a využívání on-line služeb 
poskytujících obsah na základě 
přenositelnosti v celé Unii všemi 
účastníky, kteří jsou dočasně přítomni v 
jiném členském státě, než je jejich členský 
stát bydliště, a zároveň zajistit dodržování 
zásady teritoriality, která je nezbytná pro 
řádný rozvoj a udržitelné financování 
audiovizuálního odvětví a kinematografie 
v Evropě.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Soudní dvůr navíc rozhodl ve 
spojených věcech C-403/08 a C-429/08, 
Football Association Premier League Ltd a 
další, EU:C:2011:631, že některá omezení 
poskytování služeb nelze odůvodnit s 
ohledem na cíl chránit práva duševního 
vlastnictví.

(11) Kromě toho je třeba zohlednit 
rozsudek Soudního dvora ve spojených 
věcech C-403/08 a C-429/08, Football 
Association Premier League Ltd a další1a .

_________________
1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 
4. října 2011, Football Association 
Premier League a další, C-403/08 a C-
429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 
upravit právní rámec tak, aby udělování 
licencí k právům již nebylo překážkou 
přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 
poskytujících obsah v rámci Unie a aby 
bylo možné přeshraniční přenositelnost 
zajistit.

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 
upravit právní rámec týkající se 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících tak, aby stanovením jasně 
interpretovatelné právní fikce zaměřené 
na odstranění překážek přenositelnosti 
zákonně získaného práva na využívání on-
line obsahu, který podléhá udělení licence 
k právům, zajišťoval jednotný přístup k 
poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah účastníkům, kteří jsou dočasně 
přítomni v jiném členském státě, než je 
jejich členský stát bydliště, bez jakýchkoli 
dalších účtovaných poplatků. Pojem 
přeshraniční přenositelnosti by měl být 
jasně odlišen od pojmu přeshraničního 
přístupu, který za žádných okolností 
nespadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Toto nařízení by se proto mělo použít 
na on-line služby poskytující obsah, které 
poskytovatel služeb poté, co získal 
příslušná práva od nositelů práv na daném 
území, poskytuje na základě smlouvy svým 
účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 
včetně streamingu, stahování nebo jakékoli 
jiné techniky umožňující využívání 
dotčeného obsahu. Pro účely tohoto 
nařízení by se za smlouvu o poskytování 
on-line služeb poskytujících obsah neměla 
považovat registrace k odběru upozornění 
na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML 
cookie.

(13) Toto nařízení by se proto mělo použít 
na on-line služby poskytující obsah, které 
poskytovatel služeb poté, co získal 
příslušná práva od nositelů práv na daném 
území, poskytuje na základě smlouvy svým 
účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 
včetně streamingu, stahování, aplikací 
nebo jakékoli jiné techniky umožňující 
využívání dotčeného obsahu. Pro účely 
tohoto nařízení by se za smlouvu o 
poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah neměla považovat registrace k 
odběru upozornění na obsah, systém 
pouhého nalogování zadáním 
všeobecných osobních údajů, jako je 
elektronická adresa nebo jméno 
účastníka, ani pouhé přijetí souborů 
HTML cookie.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na on-line služby poskytující obsah, 
k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 
a využívat je v členském státě, v němž mají 
obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na 
konkrétní místo, protože není vhodné 
vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří 
neposkytují přenositelné služby ve své 
domovské zemi, tak činili přeshraničně.

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na on-line služby poskytující obsah, 
k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 
a využívat je ve svém členském státě 
bydliště, aniž by byli omezeni na konkrétní 
místo, protože není vhodné vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb, kteří neposkytují 
přenositelné služby v členském státě 
bydliště účastníka, tak činili přeshraničně.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
na on-line služby poskytující obsah, které 
jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 
těchto služeb mají možnost ověřit členský 
stát bydliště svých účastníků. Právo 
využívat on-line službu poskytující obsah 
by se mělo považovat za právo získané za 
úplatu bez ohledu na to, zda je úplata 
poskytnuta přímo poskytovateli on-line 
služby poskytující obsah, nebo jiné straně, 
jako je například poskytovatel balíčku 
kombinujícího telekomunikační službu a 
on-line službu poskytující obsah 
provozovanou jiným poskytovatelem.

(16) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
na on-line služby poskytující obsah, které 
jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 
těchto služeb mají možnost ověřit členský 
stát bydliště svých účastníků. Právo 
využívat on-line službu poskytující obsah 
by se mělo považovat za právo získané za 
úplatu bez ohledu na to, zda je úplata 
poskytnuta přímo poskytovateli on-line 
služby poskytující obsah, nebo jiné straně, 
jako je například poskytovatel balíčku 
kombinujícího telekomunikační službu a 
on-line službu poskytující obsah 
provozovanou jiným poskytovatelem. 
Úhrada povinného rozhlasového a 
televizního koncesionářského poplatku by 
se neměla považovat za úplatu 
poskytnutou za získání přístupu k on-line 
službám poskytujícím obsah na základě 
přeshraniční přenositelnosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Do oblasti působnosti tohoto 
nařízení spadají rovněž on-line služby 
poskytující obsah, které jsou poskytovány 
bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují 
členský stát bydliště svých účastníků. On-
line služby poskytující obsah, které jsou 
poskytovány bezúplatně a jejichž 
poskytovatelé neověřují členský stát 
bydliště svých účastníků, by měly být mimo 
oblast působnosti tohoto nařízení, neboť 
jejich zahrnutí by vyžadovalo zásadní 
změnu způsobu poskytování těchto služeb 
a znamenalo by nepřiměřené náklady. Při 
ověřování členského státu bydliště 
účastníka by se měly používat informace, 
jako jsou například úhrada licenčního 
poplatku za jiné služby poskytované v 
členském státě bydliště, existence smlouvy 

(17)  V současné době poskytovatelé on-
line služeb poskytujících obsah, které jsou 
poskytovány bezúplatně, obvykle neověřují 
členský stát bydliště svých uživatelů s 
uspokojivou mírou jistoty. Z těchto 
poskytovatelů však již někteří členský stát 
bydliště účastníků ověřují, nebo to v blízké 
budoucnosti plánují. Aby byla tato 
tendence podpořena v zájmu spotřebitele a 
aniž by byli dotčeni přispěvatelé, jejichž 
technické a finanční prostředky jsou 
omezené, měli by mít tito poskytovatelé 
možnost být zahrnuti do oblasti 
působnosti tohoto nařízení za 
předpokladu, že splňují požadavky na 
ověřování členského státu bydliště 
uživatelů jejich služeb v souladu s tímto 
nařízením. Pokud tito poskytovatelé tuto 
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o připojení k internetu nebo o telefonní 
přípojce, IP adresa či jiné způsoby 
ověřování totožnosti, pokud poskytovateli 
dávají přiměřené vodítko k určení 
členského státu bydliště jeho účastníků.

možnost využijí, měli by dodržovat tytéž 
povinnosti, jaké toto nařízení ukládá 
poskytovatelům on-line služeb 
poskytujících obsah, které jsou 
poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 
služeb by o svém rozhodnutí uplatnit tuto 
možnost měli zavčas informovat účastníky 
a rovněž nositele práv.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K zajištění přeshraniční 
přenositelnosti on-line služeb poskytujících 
obsah je nezbytné vyžadovat, aby 
poskytovatelé on-line služeb umožnili 
svým účastníkům využívat dotčenou 
službu v členském státě, v němž jsou 
dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou 
přístup ke stejnému obsahu na stejných 
typech a stejném počtu zařízení, pro stejný 
počet uživatelů a se stejným rozsahem 
funkcí, jako nabízejí v jejich členském 
státě bydliště.  Tento závazek je povinný, a 
proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit 
se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli 
kroky poskytovatele služby, které by 
účastníkovi bránily v přístupu ke službě 
nebo v jejím využívání po dobu dočasné 
přítomnosti v určitém členském státě, 
například omezení funkcí služby nebo 
kvality jejího poskytování, by se rovnaly 
obcházení povinnosti umožnit přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah, a proto by byly v rozporu s tímto 
nařízením.

(18) K zajištění přeshraniční 
přenositelnosti on-line služeb poskytujících 
obsah je nezbytné vyžadovat, aby 
poskytovatelé on-line služeb umožnili 
svým účastníkům využívat dotčenou 
službu v členském státě, v němž jsou 
dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou 
přístup ke stejnému obsahu na stejných 
typech a stejném počtu zařízení, pro stejný 
počet uživatelů a se stejným rozsahem 
funkcí, jako nabízejí v jejich členském 
státě bydliště. Tento závazek je povinný, a 
proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit 
se od něj či měnit jeho účinky. 
Poskytovatelé on-line služeb by svým 
účastníkům měli umožnit využívat 
dotčenou službu v členském státě, v němž 
jsou dočasně přítomni, tak, že jim přístup 
poskytnou stejným způsobem jako v jejich 
členském státě bydliště. Jakékoli kroky 
poskytovatele služby, které by účastníkovi 
bránily v přístupu ke službě nebo v jejím 
využívání po dobu dočasné přítomnosti v 
určitém členském státě, například omezení 
funkcí služby nebo kvality jejího 
poskytování, by se rovnaly obcházení 
povinnosti umožnit přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah, a proto by byly v rozporu s tímto 
nařízením. Toto ustanovení by nicméně 
nemělo poskytovatelům on-line služeb 
poskytujících obsah bránit v další činnosti 
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vykonávané pro informaci s cílem bojovat 
proti nepovolenému přístupu nebo 
využívání on-line služeb poskytujících 
obsah nebo proti porušování práv 
duševního vlastnictví obsahů 
poskytovaných těmito poskytovateli.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Požadavek, aby on-line služby 
poskytující obsah byly účastníkům dočasně 
přítomným v jiných členských státech než 
v členském státě bydliště poskytovány ve 
stejné kvalitě jako v členském státě 
bydliště, by mohl mít za následek vysoké 
náklady pro poskytovatele služeb, a v 
konečném důsledku tedy i pro účastníky. 
Proto není vhodné, aby toto nařízení 
vyžadovalo, aby poskytovatel on-line 
služby poskytující obsah přijímal opatření s 
cílem zajistit kvalitu poskytování takových 
služeb převyšující kvalitu dostupnou 
prostřednictvím místního přístupu on-line, 
který si účastník zvolí po dobu své dočasné 
přítomnosti v jiném členském státě. 
Poskytovatel v takových případech nenese 
odpovědnost za případnou nižší kvalitu 
poskytování služby. Pokud však 
poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že 
zaručí určitou kvalitu poskytování služby 
účastníkům dočasně přítomným v jiných 
členských státech, je touto dohodou vázán.

(19) Požadavek, aby on-line služby 
poskytující obsah byly účastníkům dočasně 
přítomným v jiných členských státech než 
v členském státě bydliště poskytovány ve 
stejné kvalitě jako v členském státě 
bydliště, by mohl mít za následek vysoké 
náklady pro poskytovatele služeb, a v 
konečném důsledku tedy i pro účastníky. 
Proto není vhodné, aby toto nařízení 
vyžadovalo, aby poskytovatel on-line 
služby poskytující obsah přijímal opatření s 
cílem zajistit kvalitu poskytování takových 
služeb převyšující kvalitu dostupnou 
prostřednictvím místního přístupu on-line, 
který si účastník zvolí po dobu své dočasné 
přítomnosti v jiném členském státě. 
Poskytovatel v takových případech nenese 
odpovědnost za případnou nižší kvalitu 
poskytování služby, pokud za důvod této 
nízké kvality lze považovat objektivní 
problémy, jako je nedostatečná 
vnitrostátní infrastruktura. O možném 
snížení kvality by měl nicméně 
spotřebitele informovat ve chvíli, kdy se 
přihlašuje k odběru služeb. Pokud však 
poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že 
zaručí určitou kvalitu poskytování služby 
účastníkům dočasně přítomným v jiných 
členských státech, je touto dohodou vázán. 
Poskytovatelé on-line služeb poskytujících 
obsah by měli zajistit, aby jejich účastníci 
byli řádně informováni o podmínkách 
využívání on-line služeb poskytujících 
obsah v jiných členských státech, než je 
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jejich členský stát bydliště, zejména o 
skutečnosti, že tyto podmínky se mohou 
lišit od podmínek platných v jejich 
členském státě bydliště.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé 
on-line služeb poskytujících obsah splní 
povinnost zajistit přeshraniční 
přenositelnost svých služeb, aniž by 
získávali příslušná práva v jiném členském 
státě, je nezbytné stanovit, že tito 
poskytovatelé služeb, kteří legálně 
poskytují přenositelné on-line služby 
poskytující obsah v členském státě bydliště 
svých účastníků, jsou vždy oprávněni 
poskytovat dotčené služby těmto 
účastníkům po dobu jejich dočasné 
přítomnosti v jiném členském státě. Toho 
by se mělo dosáhnout stanovením, že se 
má za to, že k poskytování takové on-line 
služby poskytující obsah, přístupu k ní a 
jejímu využívání dochází v členském státě 
bydliště účastníka.

(20) Aby bylo zaručeno, že poskytovatelé 
on-line služeb poskytujících obsah za 
úplatu a poskytovatelé on-line služeb 
poskytujících obsah bezúplatně, kteří se 
rozhodli být začleněni do působnosti 
tohoto nařízení, splní povinnost zajistit 
přeshraniční přenositelnost svých služeb, 
aniž by získávali příslušná práva v jiném 
členském státě, je nezbytné stanovit, že tito 
poskytovatelé jsou vždy oprávněni 
poskytovat dotčené služby těmto 
účastníkům po dobu jejich dočasné 
přítomnosti v jiném členském státě. Toho 
by se mělo dosáhnout stanovením, že v 
rámci tohoto nařízení se má za to, že k 
poskytování takové on-line služby 
poskytující obsah, přístupu k ní a jejímu 
využívání dochází v členském státě 
bydliště účastníka. Tímto nařízením a 
zejména právním mechanismem 
lokalizace poskytování služeb 
poskytujících obsah, přístupu k nim a 
jejich využívání v členském státě bydliště 
účastníka by neměla být dotčena možnost, 
aby poskytovatel služeb umožnil 
účastníkovi rovněž přístup a využívání 
obsahu, na nějž poskytovatel služeb získal 
licenci v členském státě, v němž je 
účastník dočasně přítomen, pokud byly 
potřebné licence získány v souladu se 
směrnicí 2001/29/ES a směrnicí 
2014/26/EU a pokud má povolení nositelů 
práv k využívání jejich obsahu. Je však 
důležité upřesnit, že tento právní 
mechanismus by se měl uplatňovat pouze 
za účelem podpory přenositelnosti on-line 
služeb poskytujících obsah.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pokud jde o vydávání licencí k 
autorskému právu a právům s ním 
souvisejícím, znamená to, že u příslušných 
úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti 
a zpřístupňování děl a jiných předmětů 
ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo 
zužitkování databází chráněných 
zvláštními právy, k nimž dochází, když je 
služba poskytována účastníkům v době, 
kdy jsou dočasně přítomni v jiném 
členském státě než v členském státě 
bydliště, se má za to, že k nim dochází v 
členském státě bydliště účastníka. Mělo by 
se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb 
provádějí tyto úkony na základě 
příslušných oprávnění od dotčených 
nositelů práv pro členský stát bydliště 
těchto účastníků. Ve všech případech, kdy 
mohou poskytovatelé služeb provádět 
úkony sdělování veřejnosti nebo 
rozmnožování v členském státě účastníka 
na základě oprávnění od dotčených 
nositelů práv, by účastník, který je dočasně 
přítomen v jiném členském státě než v 
členském státě bydliště, měl mít možnost 
přistupovat k této službě a využívat ji a v 
případě potřeby provádět veškeré příslušné 
úkony rozmnožování, jako je například 
stahování, na které by měl nárok v 
členském státě bydliště. Poskytování on-
line služby poskytující obsah 
poskytovatelem služby účastníkovi 
dočasně přítomnému v jiném členském 
státě než v členském státě bydliště a 
využívání této služby takovým účastníkem 
v souladu s tímto nařízením by nemělo 
představovat porušení autorského práva a 

(21) Pokud jde o vydávání licencí k 
autorskému právu a právům s ním 
souvisejícím, znamená to, že u příslušných 
úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti 
a zpřístupňování děl a jiných předmětů 
ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo 
zužitkování databází chráněných 
zvláštními právy, k nimž dochází, když je 
služba poskytována účastníkům v době, 
kdy jsou dočasně přítomni v jiném 
členském státě než v členském státě 
bydliště, se má za to, že k nim dochází v 
členském státě bydliště účastníka. Mělo by 
se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb 
provádějí tyto úkony na základě 
příslušných oprávnění od dotčených 
nositelů práv pro členský stát bydliště 
těchto účastníků. Ve všech případech, kdy 
mohou poskytovatelé služeb provádět 
úkony sdělování veřejnosti nebo 
rozmnožování v členském státě účastníka 
na základě oprávnění od dotčených 
nositelů práv, by účastník, který je dočasně 
přítomen v jiném členském státě než v 
členském státě bydliště, měl mít možnost 
přistupovat k této službě a využívat ji a v 
případě potřeby provádět veškeré příslušné 
úkony rozmnožování, jako je například 
stahování, na které by měl nárok v 
členském státě bydliště. Pokud byl členský 
stát bydliště účastníka účinně ověřen v 
souladu s tímto nařízením, nemělo by 
poskytování on-line služby poskytující 
obsah poskytovatelem služby účastníkovi 
dočasně přítomnému v jiném členském 
státě než v členském státě bydliště a 
využívání této služby takovým účastníkem 
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práv s ním souvisejících ani žádných 
jiných práv významných pro užití obsahu v 
rámci této služby.

v souladu s tímto nařízením představovat 
porušení autorského práva a práv s ním 
souvisejících ani žádných jiných práv 
významných pro užití obsahu v rámci této 
služby.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Poskytovatelé služeb by neměli nést 
odpovědnost za porušení jakýchkoli 
smluvních ustanovení, která jsou v rozporu 
s jejich povinností umožnit účastníkům 
využívat službu v členském státě, v němž 
jsou dočasně přítomni. Proto by smluvní 
ustanovení, jejichž cílem je zakázat nebo 
omezit přeshraniční přenositelnost on-line 
služeb poskytujících obsah, měla být 
nevymahatelná.

(22) Poskytovatelé on-line služeb 
poskytujících obsah za úplatu 
a poskytovatelé bezplatných on-line služeb 
poskytujících obsah, kteří se rozhodnou 
pro zahrnutí do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, by neměli nést odpovědnost za 
porušení jakýchkoli smluvních ustanovení, 
která jsou v rozporu s jejich povinností 
umožnit účastníkům využívat službu v 
členském státě, v němž jsou dočasně 
přítomni. Proto by smluvní ustanovení, 
jejichž cílem je zakázat nebo omezit 
přeshraniční přenositelnost on-line služeb 
poskytujících obsah, měla být 
nevymahatelná, ledaže taková ustanovení 
zakazují přeshraniční přenositelnost on-
line služeb poskytujících obsah 
účastníkům, kteří neposkytnou informace 
požadované podle tohoto nařízení pro 
účely ověření jejich členského státu 
bydliště. Poskytovatelé on-line služeb 
poskytujících obsah a nositelé práv by 
neměli mít možnost obcházet uplatňování 
tohoto nařízení tím, že si zvolí jako 
rozhodné právo pro smlouvy mezi nimi 
právo státu, který není členským státem 
EU. Totéž by mělo platit pro smlouvy mezi 
poskytovateli on-line služeb poskytujících 
obsah a účastníky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Toto nařízení definuje několik 
pojmů, které jsou nezbytné pro jeho 
uplatňování, včetně členského státu 
bydliště. Členský stát bydliště by měl být 
stanoven s ohledem na cíle tohoto 
nařízení a nutnost zajistit jeho jednotné 
uplatňování v Unii. Definice „členského 
státu bydliště“ by měla jasně uvádět, že se 
jedná o členský stát, v němž účastník 
obvykle pobývá. Poskytovatel, který 
stanovil členský stát bydliště účastníka v 
souladu s tímto nařízením, by měl mít 
možnost pro účely tohoto nařízení 
předpokládat, že ověřený členský stát 
bydliště je jediným členským státem 
bydliště účastníka. Pokud jde o stávající a 
budoucí ustanovení související s on-line 
službami poskytujícími obsah, nemělo by 
poskytování přenositelnosti účastníkům 
dočasně přítomným v jiném členském 
státě vést ke zvláštním smluvním 
ustanovením.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Poskytovatelé služeb by měli zajistit, 
aby jejich účastníci byli řádně informováni 
o podmínkách využívání služeb 
poskytujících obsah v jiných členských 
státech, než je členský stát bydliště 
účastníků. Toto nařízení umožňuje 
nositelům práv požadovat, aby 
poskytovatel služeb využíval účinných 
prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-
line služba poskytující obsah je 
poskytována v souladu s tímto nařízením. 
Je však nezbytné zajistit, aby tyto 
požadované prostředky byly přiměřené a 
nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení tohoto cíle. Příklady 
nezbytných technických a organizačních 
opatření mohou zahrnovat vzorkování IP 

(23) Poskytovatelé služeb by měli zajistit, 
že jejich účastníci jsou řádně informováni 
o podmínkách využívání služeb 
poskytujících obsah v jiných členských 
státech, než je členský stát bydliště 
účastníků. Toto nařízení by mělo 
poskytovatelům on-line služeb 
poskytujících obsah za úplatu 
účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v 
jiném členském státě, než je členský stát 
jejich bydliště, ukládat povinnost využívat 
účinných a přiměřených prostředků 
s cílem ověřit členský stát bydliště svých 
účastníků. Právo rozhodnout o tom, které 
prostředky ověření použije, přináleží 
poskytovateli služeb. Poskytovatelé on-line 
služeb poskytujících obsah by měli mít 
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adresy namísto neustálého sledování 
polohy, poskytování transparentních 
informací jednotlivcům o používaných 
metodách ověřování a o jeho účelu a 
vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem 
k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na 
místě, ale na tom, v kterém členském státě 
účastník ke službě přistupuje, neměly by 
být za tímto účelem shromažďovány ani 
zpracovávány přesné lokalizační údaje. 
Obdobně platí, že když je ověření 
účastníka dostačující k poskytnutí 
poskytované služby, neměla by být 
požadována jeho identifikace.

možnost si svobodně vybrat mezi 
prostředky ověření, které jsou uvedeny v 
článku 3a, s cílem ověřit členský stát 
bydliště účastníka. Používání takových 
prostředků ověření by nemělo přesahovat 
rámec toho, co je nezbytné k ověření 
členského státu bydliště účastníka.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Pro účely tohoto nařízení by 
účastníci měli mít na přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah nárok, pouze pokud je jejich 
obvyklým bydlištěm některý členský stát 
Evropské unie. Poskytovatelé on-line 
služeb poskytujících obsah mohou 
požádat účastníky, aby poskytli informace 
nezbytné k dostatečnému ověření jejich 
členského státu bydliště. Pokud účastník 
tyto informace nepředloží, a poskytovatel 
v důsledku toho není s to ověřit členský 
stát bydliště, jak je vyžadováno podle 
tohoto nařízení, neměl by poskytovatel 
přeshraniční přenositelnost dané on-line 
služby podle tohoto nařízení tomuto 
účastníkovi poskytnout.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Poskytovateli on-line služeb 
poskytujících obsah by mělo být v souladu 
se směrnicemi Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES1a a 2002/58/ES1a a 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/6791c povoleno 
provádět namátkové kontroly IP adresy 
účastníka v průběhu plnění uzavřené 
smlouvy v míře, která je naprosto 
nezbytná pro určení členského státu, 
z něhož účastník přistupuje k on-line 
službě poskytující obsah. Vzhledem 
k tomu, že pro účely tohoto ověřování 
nezáleží na přesném místě, ale spíše na 
tom, z kterého členského státu účastník ke 
službě přistupuje, neměly by být za tímto 
účelem shromažďovány ani zpracovávány 
přesné lokalizační údaje ani jakékoliv jiné 
osobní údaje. Ověřování IP adresy by 
mělo sloužit jedině k určení toho, zda 
účastník k on-line službě poskytující 
obsah přistupuje ve svém členském státě 
bydliště nebo ze zahraničí. Z tohoto 
důvodu by měly být údaje získané při 
těchto namátkových kontrolách 
shromažďovány v binárním formátu. 
Poskytovatel služeb by neměl za žádných 
okolností překročit tuto úroveň informací. 
Pokud se poskytovatel on-line služeb 
poskytujících obsah rozhodne spoléhat na 
takové prostředky ověřování, měl by o tom 
předem uživatele informovat v souladu se 
směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES 
a nařízením (EU) 2016/679.
__________________
1a  Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(Úř. věst. L 281 ze dne 23.11.1995, s. 31) 
1b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví 
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elektronických komunikací (Směrnice o 
soukromí a elektronických komunikacích) 
(Úř. věst. L 201 ze dne 31.7.2002, s. 37)
1c 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) (Úř. 
věst. L 119 ze dne 4.5.2016, s. 1)

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c)  Poskytovatel služeb, který důvodně 
pochybuje o členském státě, v němž má 
účastník bydliště, by měl mít právo 
uživatele požádat o opětovné poskytnutí 
ověřovacích dokumentů. Takové žádosti 
o ověření by však měl vznášet maximálně 
jednou ročně.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Toto nařízení respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie. 
Proto by mělo být vykládáno 
a uplatňováno v souladu s těmito právy 
a zásadami, zejména s právem na 
respektování soukromého a rodinného 
života, s právem na ochranu osobních 
údajů, se svobodou projevu a svobodou 
podnikání. Při veškerém zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení by 

(24) Toto nařízení respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené 
v Listině základních práv Evropské unie. 
Proto by mělo být vykládáno 
a uplatňováno v souladu s těmito právy 
a zásadami, zejména s právem na 
respektování soukromého a rodinného 
života, s právem na ochranu osobních 
údajů, se svobodou projevu a svobodou 
podnikání a s právem na vlastnictví, 
včetně práv duševního vlastnictví. Při 
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měla být respektována základní práva, 
včetně práva na respektování soukromého 
a rodinného života a práva na ochranu 
osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie, a toto 
zpracování musí probíhat v souladu se 
směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. 
Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, 
aby každé zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené 
z hlediska dosažení příslušného cíle.

veškerém zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení by měla být respektována 
základní práva, včetně práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života a práva na ochranu osobních údajů 
podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, a toto zpracování musí 
probíhat v souladu se směrnicemi 95/46/ES 
a 2002/58/ES a s nařízením (EU) 
2016/679. Poskytovatelé služeb musí 
zejména zajistit, aby každé zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení bylo 
nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení 
příslušného cíle. Nezbytná technická a 
organizační opatření by mohla zahrnovat 
poskytování transparentních informací 
účastníkům o metodách používaných pro 
ověřování, jejich účelu a nezbytných 
bezpečnostních opatřeních.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování pravidel hospodářské 
soutěže, a zejména článků 101 a 102 
Smlouvy. Pravidla stanovená v tomto 
nařízení nesmějí být použita k omezování 
hospodářské soutěže v rozporu se 
Smlouvou.

(25) Uplatňování tohoto nařízení zlepší 
konkurenceschopnost, neboť bude 
podněcovat inovace on-line služeb 
poskytujících obsah a vytvoří atraktivnější 
podmínky pro spotřebitele k jejich 
přeshraničnímu používání. Tímto 
nařízením by nemělo být dotčeno 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
a zejména článků 101 a 102 Smlouvy. 
Pravidla stanovená v tomto nařízení 
nesmějí být použita k omezování 
hospodářské soutěže v rozporu se 
Smlouvou.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování směrnice 
2014/26/EU a zejména hlavy III této 
směrnice o udělování multiteritoriálních 
licencí k internetovým právům. Toto 
nařízení je plně v souladu s cílem 
usnadnit zákonný přístup k obsahu 
chráněnému autorským právem a právy s 
ním souvisejícími i ke službám, které se 
k tomuto obsahu pojí.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Smlouvy o udělení licence k obsahu 
se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou 
dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem 
zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají 
bydliště v Unii, mohli využívat 
přeshraniční přenositelnost on-line služeb 
poskytujících obsah za stejných podmínek, 
pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, 
by se toto nařízení mělo vztahovat i na 
smlouvy uzavřené před datem jeho 
použitelnosti a práva nabytá před tímto 
datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva 
významné pro přeshraniční přenositelnost 
on-line služby poskytující obsah 
poskytované po tomto datu. Je to nutné 
rovněž k zajištění rovných podmínek pro 
poskytovatele služeb, kteří působí na 
vnitřním trhu, neboť poskytovatelé, kteří 
uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli 
práv, budou moci svým účastníkům 
nabídnout přeshraniční přenositelnost 
nezávisle na tom, zda mají možnost takové 
smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by 
navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé 
služeb učiní opatření nezbytná pro 
přeshraniční přenositelnost svých služeb, 

(26) Smlouvy o udělení licence k obsahu 
se obvykle uzavírají na poměrně dlouhou 
dobu. V důsledku této skutečnosti a s cílem 
zajistit, aby všichni spotřebitelé, kteří mají 
bydliště v Unii, mohli využívat 
přeshraniční přenositelnost on-line služeb 
poskytujících obsah za stejných podmínek, 
pokud jde o čas, a bez zbytečného odkladu, 
by se toto nařízení mělo vztahovat i na 
smlouvy uzavřené před datem jeho 
použitelnosti a práva nabytá před tímto 
datem, pokud jsou tyto smlouvy a práva 
významné pro přeshraniční přenositelnost 
on-line služby poskytující obsah 
poskytované po tomto datu. Je to nutné 
rovněž k zajištění rovných podmínek pro 
poskytovatele služeb, kteří působí na 
vnitřním trhu, zejména pro malé a střední 
podniky, neboť poskytovatelé, kteří 
uzavřeli dlouhodobé smlouvy s nositeli 
práv, budou moci svým účastníkům 
nabídnout přeshraniční přenositelnost 
nezávisle na tom, zda mají možnost takové 
smlouvy znovu sjednat. Toto ustanovení by 
navíc mělo zajistit, že když poskytovatelé 
služeb učiní opatření nezbytná pro 
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budou moci takovou přenositelnost 
nabídnout ve vztahu k veškerému svému 
on-line obsahu. Rovněž by mělo zajistit, že 
nositelé práv nebudou muset znovu sjednat 
stávající licenční smlouvy proto, aby 
poskytovatelé mohli nabízet přeshraniční 
přenositelnost služeb.

přeshraniční přenositelnost svých služeb, 
budou moci takovou přenositelnost 
nabídnout ve vztahu k veškerému svému 
on-line obsahu. Dále by se mělo vztahovat 
také na poskytovatele on-line služeb 
poskytujících obsah nabízených v 
balíčcích, které kombinují tyto služby se 
službami elektronických komunikací. 
Rovněž by mělo zajistit, že nositelé práv 
nebudou muset znovu sjednat stávající 
licenční smlouvy proto, aby poskytovatelé 
mohli nabízet přeshraniční přenositelnost 
služeb.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Vzhledem k tomu, že toto nařízení se 
tedy bude vztahovat na některé smlouvy a 
práva nabytá před datem jeho 
použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit 
přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost a datem jeho 
použitelnosti, která by nositelům práv a 
poskytovatelům služeb umožnila provést 
kroky nezbytné k přizpůsobení se nové 
situaci a poskytovatelům služeb umožnila 
upravit podmínky používání jejich služeb.

(27) Vzhledem k tomu, že toto nařízení se 
tedy bude vztahovat na některé smlouvy a 
práva nabytá před datem jeho 
použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit 
přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost a datem jeho 
použitelnosti, a umožnit tak nositelům 
práv a poskytovatelům on-line služeb 
poskytujících obsah provést kroky 
nezbytné k přizpůsobení se nové situaci a 
poskytovatelům služeb upravit podmínky 
používání jejich služeb. Změny podmínek 
používání on-line služeb poskytujících 
obsah, které byly provedeny výhradně s 
cílem vyhovět požadavkům tohoto 
nařízení, by neměly oslabit ochranu 
účastníků ani nositelů autorských práv 
a práv s nimi souvisejících. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby bylo dosaženo cíle, kterým je 
zajištění přeshraniční přenositelnosti on-
line služeb poskytujících obsah v Unii, je 
vhodné přijmout nařízení, které je přímo 
použitelné v členských státech. Je to 
nezbytné k zajištění toho, aby pravidla 
přeshraniční přenositelnosti byla jednotně 
uplatňována ve všech členských státech a 
aby vstoupila v platnost pro všechny on-
line služby poskytující obsah ve stejnou 
dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný 
stupeň právní jistoty, který spotřebitelům 
umožní plně využívat výhod přeshraniční 
přenositelnosti v celé Unii.

(28) Aby bylo dosaženo cíle, kterým je 
zajištění přeshraniční přenositelnosti on-
line služeb poskytujících obsah v Unii, je 
vhodné přijmout nařízení, které je přímo 
použitelné v členských státech. Je to 
nezbytné k zajištění toho, aby pravidla 
přeshraniční přenositelnosti byla jednotně 
uplatňována ve všech členských státech a 
aby vstoupila v platnost pro všechny on-
line služby poskytující obsah ve stejnou 
dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný 
stupeň právní jistoty, který spotřebitelům 
umožní plně využívat výhod přeshraniční 
přenositelnosti v celé Unii a současně 
zaručí, aby pro nositele práv a 
poskytovatele on-line služeb z různých 
členských států platila stejná pravidla.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
úpravy právního rámce tak, aby bylo 
možno poskytovat přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah v Unii, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení jeho cíle. Toto nařízení proto 
nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou 
udělovány licence k právům, a neukládá 
nositelům práv a poskytovatelům služeb 
povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto 
nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel 
přijímal opatření k zajištění kvality 

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
úpravy právního rámce tak, aby bylo 
možno poskytovat přeshraniční 
přenositelnost on-line služeb poskytujících 
obsah v Unii, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii, která musí 
splňovat ustanovení Bernské úmluvy 
o ochraně literárních a uměleckých děl ze 
dne 9. září 1886 ve znění ze dne 28. září 
1979 a smlouvy Světové organizace 
duševního vlastnictví (WIPO) o právu 
autorském (WCT) a smlouvy WIPO o 
výkonech výkonných umělců a zvukových 
záznamech, které byly přijaty v Ženevě 
dne 20. prosince 1996. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
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poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah mimo členský stát bydliště 
účastníka. Toto nařízení se rovněž 
nevztahuje na poskytovatele služeb, kteří 
nabízejí služby bezúplatně a kteří 
neověřují členský stát bydliště účastníka. 
Neukládá proto žádné nepřiměřené 
náklady,

v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení tohoto cíle. Toto nařízení proto 
nemá podstatný vliv na způsob, jakým jsou 
udělovány licence k právům, a neukládá 
nositelům práv a poskytovatelům služeb 
povinnost znovu sjednat smlouvy. Toto 
nařízení také nevyžaduje, aby poskytovatel 
přijímal opatření k zajištění kvality 
poskytování on-line služeb poskytujících 
obsah mimo členský stát bydliště 
účastníka. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k 
zajištění toho, aby účastníci on-line služeb 
poskytujících obsah v Unii, kteří jsou 
dočasně přítomni v nějakém členském 
státě, měli k těmto službám přístup a mohli 
je využívat.

Toto nařízení zavádí v Unii společný 
přístup k zajištění toho, aby účastníci on-
line služeb poskytujících obsah, kteří 
k těmto službám získali zákonně přístup 
ve svém členském státě bydliště, měli 
k těmto službám přístup a mohli je 
využívat bez jakýchkoli dalších poplatků 
i po dobu, kdy jsou dočasně přítomni v 
jiném členském státě. Takový přístup 
a používání uvedených služeb jsou 
podmíněny účinným předchozím 
ověřením členského státu bydliště daného 
účastníka podle článku 3a.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „účastníkem“ se rozumí jakýkoli 
spotřebitel, který na základě smlouvy o 
poskytování on-line služby poskytující 
obsah uzavřené s poskytovatelem má k 
takové službě přístup a může ji využívat v 
členském státě bydliště;

(Netýká se českého znění.)  
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „členským státem bydliště“ se 
rozumí členský stát, v němž účastník 
obvykle pobývá;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „dočasnou přítomností“ se rozumí 
přítomnost účastníka v jiném členském 
státě, než je členský stát bydliště;

d) „dočasnou přítomností“ se rozumí 
jiná než trvalá přítomnost účastníka v 
jiném členském státě, než je jeho členský 
stát bydliště;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „on-line službou poskytující obsah“ 
se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
kterou poskytovatel služeb legálně 
poskytuje on-line účastníkovi v členském 
státě jeho bydliště, která je přenositelná a 
která je audiovizuální mediální službou ve 
smyslu směrnice 2010/13/EU nebo 
službou, jejímž hlavním rysem je 
poskytování přístupu k dílům, jiným 
předmětům ochrany nebo přenosům 
vysílacích organizací a jejich využívání, ať 
už lineárně, nebo na vyžádání, a která je 
poskytována účastníkovi za dohodnutých 
podmínek;

e) „on-line službou poskytující obsah“ 
se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
kterou poskytovatel služeb legálně 
poskytuje on-line účastníkovi nebo 
uživateli v jeho členském státě bydliště, 
která je přenositelná a která je 
audiovizuální mediální službou ve smyslu 
směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž 
hlavním rysem je poskytování přístupu k 
dílům, jiným předmětům ochrany nebo 
přenosům vysílacích organizací a jejich 
využívání, ať už lineárně, nebo na 
vyžádání, a která je poskytována za 
dohodnutých podmínek:
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1) za úplatu, nebo 1) za úplatu, a/nebo

2) bezúplatně, pokud poskytovatel 
ověřuje členský stát bydliště účastníka;

2) bezúplatně, pokud poskytovatel 
služeb poskytujících obsah nabízí svým 
uživatelům, kteří jsou dočasně přítomni 
v jiném členském státě, než je jejich 
členský stát bydliště, přenositelný přístup 
k těmto službám a jejich využívání 
a pokud tento poskytovatel ověřuje členský 
stát bydliště účastníka podle článku 3a;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah umožní účastníkovi, 
který je dočasně přítomen v nějakém 
členském státě, přistupovat k on-line 
službě poskytující obsah a využívat ji.

1. Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah za úplatu umožní 
účastníkovi, který je dočasně přítomen v 
jiném členském státě, než je jeho členský 
stát bydliště, přistupovat k on-line službě 
poskytující obsah, která je k dispozici v 
jeho členském státě bydliště, a využívat ji 
bez dalších poplatků.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavcem 1 není dotčena možnost, 
aby poskytovatel služeb umožnil 
účastníkovi rovněž přístup a využívání 
obsahu, na nějž poskytovatel služeb získal 
licenci v členském státě, v němž je 
účastník dočasně přítomen.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Povinnost stanovená v odstavci 1 se 
nevztahuje na případné požadavky na 
kvalitu použitelné na poskytování on-line 
služby poskytující obsah, které je 
poskytovatel povinen plnit při poskytování 
této služby v členském státě bydliště, není-
li s poskytovatelem výslovně dohodnuto 
jinak.

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 se 
nevztahuje na případné požadavky na 
kvalitu použitelné na poskytování on-line 
služby poskytující obsah, které je 
poskytovatel povinen plnit při poskytování 
této služby v členském státě bydliště, není-
li mezi poskytovatelem a účastníkem 
výslovně dohodnuto jinak. Poskytovatel 
nicméně zajistí, aby poskytovaná kvalita 
splňovala normu platnou pro tuto službu 
v členském státě, v němž je účastník 
dočasně přítomen.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah informuje účastníka o 
kvalitě poskytování on-line služby 
poskytující obsah poskytované podle 
odstavce 1.

3. Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah na základě dostupných 
údajů informuje účastníka o možných 
rozdílech v kvalitě poskytování on-line 
služby poskytující obsah poskytované 
podle odstavce 1. Tyto informace jsou 
předávány vhodnými a přiměřenými 
způsoby.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah zajistí, aby 
přenositelnost jeho služeb podle odstavce 
1 byla dostupná pro stejné typy a stejný 
počet zařízení jako v členském státě 
bydliště účastníka.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Smluvní ustanovení, jejichž cílem je 
zakázat nebo omezit přeshraniční 
přenositelnost on-line služby poskytující 
obsah, jsou podle tohoto nařízení 
nevymahatelná.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Smluvní ustanovení omezující 
přenositelnost na určité časové období 
jsou podle tohoto nařízení nevymahatelná.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Ověřování členského státu bydliště
1. Poskytovatelé on-line služby 
poskytující obsah podle čl. 3 odst. 1 
a článku 3b používají přiměřené a účinné 
prostředky k ověření členského státu 
bydliště svých účastníků. 
2. Za účelem splnění povinnosti 
stanovené v odstavci 1 použijí 
poskytovatelé on-line služby poskytující 
obsah kombinaci dvou níže uvedených 
prostředků ověření. Pokud se 
poskytovatelé on-line služby poskytující 
obsah domnívají, že členský stát bydliště 
účastníka lze spolehlivě určit pouze za 
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pomoci jednoho z prostředků ověření, 
mohou použít pouze jeden z následujících 
prostředků:
a) průkaz totožnosti, prostředky 
elektronické identifikace – obzvláště 
oznámené systémy elektronické 
identifikace (eID) ve smyslu nařízení (EU) 
č. 910/2014 – nebo jiný platný doklad 
totožnosti;
b) bankovní údaje, jako např. číslo 
bankovního účtu nebo kreditní či debetní 
karty účastníka;
c) místo instalace dekodéru nebo 
podobného zařízení, které účastník 
používá pro přístup k příslušným službám;
d) smlouva o poskytování 
internetového nebo telefonického 
připojení, nebo jakýkoli podobný typ 
smlouvy, která účastníka váže k určitému 
členskému státu;
e) doklad o úhradě licenčních poplatků 
účastníkem za jiné služby poskytované 
v daném členském státě, jako například 
televizní a rozhlasové koncesionářské 
poplatky;
f) doklad o placení místních daní, 
pokud jsou tyto informace veřejně 
dostupné;
g) faktura za veřejnoprávní službu 
účastníkovi potvrzující jeho adresu;
h) namátkové kontroly IP adresy 
účastníka k ověření toho, zda účastník 
přistupuje k on-line službě poskytující 
obsah ve svém členském státě bydliště 
nebo ze zahraničí, a to v binárním 
formátu bez přesné lokalizace nebo 
sledování uživatele.
Užívání prostředků ověřování uvedených 
v prvním pododstavci nepřekročí rámec 
toho, co je nezbytné pro účely ověření 
podle odstavce 1, a současně zohledňuje 
nový technologický vývoj.
3. Poskytovatel on-line služby 
poskytující obsah je oprávněn požádat 
účastníka, aby mu poskytl nezbytné 
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informace pro ověření členského státu 
bydliště podle odstavce 2. Pokud účastník 
tyto informace neposkytne, má 
poskytovatel právo neposkytnout 
účastníkovi přenositelnost svých on-line 
služeb poskytujících obsah podle čl. 3 
odst. 1 a článku 3b do doby, než bude 
moci ověřit členský stát bydliště účastníka 
podle odstavce 2.
4. V případech, kdy poskytovatel na 
základě použitých prostředků ověření 
důvodně pochybuje o aktuálním členském 
státu bydliště účastníka, je oprávněn po 
účastníkovi požadovat informace potřebné 
k opětovnému ověření jeho členského 
státu bydliště, přičemž použije původní 
prostředky ověření. 
5. Nositelé autorského práva a práv 
s ním souvisejících nebo jakýchkoli jiných 
práv k obsahu v rámci on-line služeb 
poskytujících obsah jsou informováni 
o postupu ověření, který poskytovatel 
používá k ověřování členského státu 
bydliště účastníků.
6. Údaje poskytnuté podle odstavců 2 
až 4 si poskytovatel ponechá do doby, než 
ověří členský stát bydliště účastníka. Tyto 
údaje mohou být použity výhradně pro 
účely ověřování členského státu bydliště 
účastníka. Nesmí být sdělovány, 
předávány, sdíleny, nesmí být předmětem 
licence ani se nesmí jinak předávat 
nositelům autorských práv nebo práv s 
ním souvisejících, ani jiným třetím 
stranám.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Přeshraniční přenositelnost bezúplatných 

on-line služeb poskytujících obsah
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Poskytovatel on-line služby poskytující 
obsah bezúplatně se může rozhodnout, že 
svým účastníkům, kteří jsou dočasně 
přítomni v některém jiném členském státě, 
umožní přistupovat k on-line službě 
poskytující obsah a využívat ji za 
podmínky, že účinně ověří členský stát 
bydliště účastníka v souladu s tímto 
nařízením.
Poskytovatel služby informuje účastníky, 
příslušné nositele autorských práv 
a souvisejících práv a nositele jakýchkoli 
jiných práv k obsahu on-line služeb 
poskytujících obsah o svém rozhodnutí 
poskytovat tuto on-line službu poskytující 
obsah v souladu s odstavcem 1 před 
poskytnutím uvedené služby. Tuto 
informaci poskytuje vhodnými a 
přiměřenými způsoby.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že k poskytování on-line 
služby poskytující obsah účastníkovi, jakož 
i k přístupu k této službě a k jejímu 
využívání ze strany účastníka v souladu s 
čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském 
státě bydliště, a to i pro účely směrnice 
96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 
2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a 
směrnice 2010/13/EU.

Má se za to, že k poskytování on-line 
služby poskytující obsah účastníkovi, který 
dočasně pobývá v jiném členském státě, 
než je jeho členský stát bydliště, jakož i 
k přístupu k této službě a k jejímu 
využívání tímto účastníkem v souladu s čl. 
3 odst. 1 dochází pouze v členském státě 
bydliště pouze pro účely uplatňování 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Veškerá smluvní ujednání, včetně 
smluvních ujednání mezi nositeli 
autorského práva a práv s ním 

1. Veškerá smluvní ujednání, včetně 
smluvních ujednání mezi nositeli 
autorského práva a práv s ním 
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souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných 
práv významných pro užití obsahu v rámci 
on-line služeb poskytujících obsah a 
poskytovateli služeb, jakož i mezi 
poskytovateli služeb a účastníky, která jsou 
v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, jsou 
nevymahatelná.

souvisejících a poskytovateli on-line služeb 
poskytujících obsah, jakož i mezi 
poskytovateli služeb a účastníky, která jsou 
v rozporu s čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 1a, čl. 3 
odst. 3a a s články 3a, 3b a 4, nebo 
opatření, která zakazují nebo omezují 
přeshraniční přenositelnost on-line služeb 
poskytujících obsah, jsou nevymahatelná.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uplatnění tohoto nařízení nelze 
obejít tím, že by za rozhodné právo smluv 
uzavřených mezi poskytovateli služeb a 
nositeli práv nebo smluv mezi 
poskytovateli a účastníky bylo vybráno 
právo země, která není členem EU.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v souvislosti s 
tímto nařízením, zejména pro účely 
ověřování podle čl. 5 odst. 2, se provádí v 
souladu se směrnicemi 95/46/ES a 
2002/58/ES.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s 
tímto nařízením, zejména pro účely 
ověřování podle článku 3a, se provádí v 
souladu se směrnicemi 95/46/ES a 
2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
Poskytovatelé on-line služeb poskytujících 
obsah musí zejména zajistit, aby každé 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení bylo nezbytné a přiměřené 
z hlediska dosažení příslušného cíle.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 7



PE603.740/ 33

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije i na smlouvy 
uzavřené před datem jeho použitelnosti a 
na práva nabytá před tímto datem, pokud 
jsou tyto smlouvy a práva významné pro 
poskytování on-line služby poskytující 
obsah, přístup k ní a její využívání v 
souladu s článkem 3 po tomto datu.

Toto nařízení se použije i na smlouvy 
uzavřené před datem jeho použitelnosti a 
na práva nabytá před tímto datem, pokud 
jsou tyto smlouvy a práva významné pro 
poskytování on-line služby poskytující 
obsah, přístup k ní a její využívání v 
souladu s čl. 3 odst. 1 a článkem 3b po 
tomto datu.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Hodnocení

Do ... [OJ: three years after the entry into 
force of this Regulation] a poté každé tři 
roky vyhodnotí Komise uplatňování 
tohoto nařízení a předloží o tom 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu. 
Zpráva uvedená v prvním odstavci 
zahrnuje mimo jiné posouzení účinnosti 
prostředků ověřování členského státu 
bydliště, včetně nově vytvořených norem a 
postupů v odvětví, a v případě potřeby 
uvádí nutnost přezkumu. Zpráva zejména  
posoudí, zda došlo k významné změně v 
příjmech nositelů práv a ke zvýšení cen 
účtovaných spotřebitelům, a zvláštní 
pozornost věnuje dopadu tohoto nařízení 
na malé a střední podniky a na ochranu 
osobních údajů. Zpráva Komise bude 
případně doplněna legislativním návrhem 
nebo nelegislativním nástrojem.

Pozměňovací návrh 53

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

2) Použije se  [ode dne 6 měsíců ode 
dne vyhlášení].

2. Použije se  ode dne [OJ: date: 12 
months after the date of its publication]. 
Poskytovatelé služeb mohou bez ohledu 
na datum použitelnosti rozhodnout, že 
přenositelnost budou nabízet již od 
okamžiku, kdy jsou schopni ji zajistit 
v souladu s tímto nařízením. .


