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Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Proti nezákonnému obsahu lze 
zakročit rychleji a spolehlivěji v případě, 
že online platformy přijmou potřebná 
opatření, která zajišťují, že oznámení 
podaná důvěryhodnými oznamovateli 
prostřednictvím mechanismů oznamování a 
přijímání opatření vyžadovaných tímto 
nařízením jsou vyřízena přednostně, aniž 
by byl dotčen požadavek na vyřízení všech 
oznámení podaných v rámci těchto 
mechanismů a rozhodnutí o nich včas, s 
náležitou péčí a objektivně. Status tohoto 
důvěryhodného oznamovatele by měl být 
přiznán pouze subjektům, nikoli fyzickým 
osobám, které mimo jiné prokázaly, že 
mají zvláštní odborné znalosti a 
způsobilost v oblasti boje proti 
nezákonnému obsahu, že zastupují 
společné zájmy a že vykonávají činnost s 
náležitou péčí a objektivně. Tyto subjekty 
mohou mít veřejnoprávní povahu, jako 
jsou v případě teroristického obsahu 
například jednotky vnitrostátních 
donucovacích orgánů nebo Agentury 
Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (dále jen „Europol“) pro 
oznamování internetového obsahu, nebo 

(46) Proti nezákonnému obsahu lze 
zakročit rychleji a spolehlivěji v případě, 
že online platformy přijmou potřebná 
opatření, která zajišťují, že oznámení 
podaná důvěryhodnými oznamovateli 
prostřednictvím mechanismů oznamování a 
přijímání opatření vyžadovaných tímto 
nařízením jsou vyřízena přednostně, aniž 
by byl dotčen požadavek na vyřízení všech 
oznámení podaných v rámci těchto 
mechanismů a rozhodnutí o nich včas, s 
náležitou péčí a objektivně. Status tohoto 
důvěryhodného oznamovatele by měl být 
přiznán pouze subjektům, nikoli fyzickým 
osobám, které mimo jiné prokázaly, že 
mají zvláštní odborné znalosti a 
způsobilost v oblasti boje proti 
nezákonnému obsahu a že vykonávají 
činnost s náležitou péčí a objektivně. Může 
se jednat o veřejnoprávní orgány, jako jsou 
v případě teroristického obsahu například 
jednotky vnitrostátních donucovacích 
orgánů nebo Agentury Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(dále jen „Europol“) pro oznamování 
internetového obsahu, nebo může jít o 
nevládní organizace a poloveřejné 
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může jít o nevládní organizace a 
poloveřejné subjekty, například organizace, 
které jsou součástí sítě internetových 
horkých linek INHOPE pro oznamování 
dětské pornografie, a organizace angažující 
se v oznamování nezákonných rasistických 
a xenofobních projevů na internetu. Co se 
týká práv duševního vlastnictví, 
organizacím průmyslových subjektů a 
držitelů práv by mohl být status 
důvěryhodného oznamovatele přiznán v 
případě, pokud prokázaly, že splňují 
příslušné podmínky. Pravidla tohoto 
nařízení týkající se důvěryhodných 
oznamovatelů by se neměla chápat v tom 
smyslu, že brání online platformám v 
zajištění podobného zacházení s 
oznámeními podanými subjekty či 
fyzickými osobami, jimž nebyl přiznán 
status důvěryhodného oznamovatele podle 
tohoto nařízení, a v jiné spolupráci s 
ostatními subjekty v souladu s rozhodným 
právem, včetně tohoto nařízení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/794.43

subjekty, například organizace, které jsou 
součástí sítě internetových horkých linek 
INHOPE pro oznamování dětské 
pornografie, a organizace angažující se v 
oznamování nezákonných rasistických a 
xenofobních projevů na internetu. Co se 
týká práv duševního vlastnictví, 
organizacím průmyslových subjektů, 
právnickým osobám a organizacím 
držitelů práv by mohl být status 
důvěryhodného oznamovatele přiznán v 
případě, pokud prokázaly, že splňují 
příslušné podmínky. Pravidla tohoto 
nařízení týkající se důvěryhodných 
oznamovatelů by se neměla chápat v tom 
smyslu, že brání online platformám v 
zajištění podobného zacházení s 
oznámeními podanými subjekty či 
fyzickými osobami, jimž nebyl přiznán 
status důvěryhodného oznamovatele podle 
tohoto nařízení, a v jiné spolupráci s 
ostatními subjekty v souladu s rozhodným 
právem, včetně tohoto nařízení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/794.43

_________________ _________________
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
s. 53.

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
s. 53.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli mít možnost podat odvolání, aniž by museli postupovat přes 
důvěryhodného oznamovatele.
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Pozměňovací návrh 483
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, Brice Hortefeux, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, 
Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(106a) Profilovací obchodní model 
digitálních trhů zaměřený na získání 
pozornosti, kdy algoritmy upřednostňují 
kontroverzní obsah a přispívají tak k jeho 
šíření online, narušuje důvěru 
spotřebitelů v digitální trhy. Toto nařízení 
by proto mělo uvedenou praxi ukončit a 
poskytnout uživatelům větší kontrolu nad 
tím, jak jsou žebříčky prezentovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud internetová tržiště a online 
obchody v minulosti odstranily, smazaly 
nebo znemožnily přístup k nezákonnému 
zboží a službám, přijmou veškerá 
rozumná a přiměřená opatření k tomu, 
aby tento nezákonný obsah nebo jakýkoliv 
identický obsah zablokovaly, znemožnily k 
němu přístup nebo jej trvale odstranily.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná studie agentury ECHA ukazuje, že 95 % výrobků prodávaných na internetových 
tržištích nesplňuje evropské standardy. Je proto důležité chránit spotřebitele před těmito 
riziky. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-
da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


