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15.1.2022 A9-0356/509

Pozměňovací návrh 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby mohli poskytovatelé využít 
výjimky z odpovědnosti u hostingových 
služeb, měli by, jakmile zjistí nezákonný 
obsah nebo se o něm dozví, urychleně 
přijmout opatření vedoucí k odstranění 
tohoto obsahu nebo ke znemožnění 
přístupu k němu. Při odstraňování nebo 
znemožnění přístupu by měla být dodržena 
zásada svobody projevu. Poskytovatel 
může zjistit tento nezákonný obsah nebo 
se o něm dozvědět zejména 
prostřednictvím vyšetřování z vlastního 
podnětu nebo oznámení podaných 
fyzickými osobami či subjekty v souladu s 
tímto nařízením, pokud jsou tato oznámení 
dostatečně přesná a náležitě odůvodněná, 
aby umožnila hospodářskému subjektu 
jednajícímu s náležitou péčí přiměřeně 
určit a posoudit údajně nezákonný obsah a 
v případě potřeby přijmout potřebná 
opatření.

(22) Aby mohli poskytovatelé využít 
výjimky z odpovědnosti u hostingových 
služeb, měli by, jakmile zjistí nebo se 
dozví, že je určitý obsah nezákonný, 
urychleně přijmout opatření vedoucí k 
odstranění tohoto obsahu nebo ke 
znemožnění přístupu k němu. „Urychleně“ 
je třeba u veškerého obsahu chápat jako 
„co nejrychleji“; v případě živého vysílání 
a v případě obsahu, který je zvláště citlivý 
z hlediska času, pak jako „okamžitě“. Při 
odstraňování nebo znemožnění přístupu je 
třeba zaručit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele a dodržování Listiny 
základních práv, včetně svobody projevu a 
práva na získávání a šíření informací a 
myšlenek bez vměšování veřejné moci.
 Poskytovatel může zjistit nebo se 
dozvědět, že je obsah nezákonný, zejména 
prostřednictvím vyšetřování z vlastního 
podnětu nebo oznámení podaných 
fyzickými osobami či subjekty v souladu s 
tímto nařízením, pokud jsou tato oznámení 
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dostatečně přesná a náležitě odůvodněná, 
aby umožnila poskytovateli hostingových 
služeb jednajícímu s náležitou péčí 
přiměřeně určit a posoudit údajně 
nezákonný obsah a v případě potřeby 
přijmout potřebná opatření. Pokud 
poskytovatelé jednají na základě skutečně 
získaných informací, měli by mít možnost 
využít výjimky z odpovědnosti uvedené v 
tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být akt o digitálních službách smysluplný, pokud jde o odstraňování nezákonného 
obsahu nebo znemožnění přístupu k němu prostřednictvím on-line služeb, mělo odstraňování 
obsahu nebo znemožnění přístupu k němu probíhat co nejrychleji. Během živého vysílání a u 
obsahu zvláště citlivého z hlediska času by měl být obsah odstraněn okamžitě, protože v těchto 
případech většina ekonomické hodnoty spočívá v tom, že vysílání probíhá živě.
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15.1.2022 A9-0356/510

Pozměňovací návrh 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Přestože se pravidla v kapitole II 
tohoto nařízení soustředí na výjimku z 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb, je důležité 
připomenout, že navzdory obecně důležité 
úloze, kterou tito poskytovatelé hrají, by se 
problém související s nezákonným 
obsahem a protiprávními činnostmi online 
neměl řešit výhradně zaměřením se na 
jejich odpovědnost a povinnosti. Je-li to 
možné, měly by se třetí strany dotčené 
nezákonným obsahem přenášeným nebo 
uchovávaným online, pokusit vyřešit 
konflikty související s tímto obsahem bez 
účasti dotyčných poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb. Příjemci 
služby by se měli pokládat za odpovědné 
za nezákonný obsah, který poskytují a 
mohou šířit prostřednictvím 
zprostředkovatelských služeb, pokud tak 

(26) Přestože se pravidla v kapitole II 
tohoto nařízení soustředí na výjimku z 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb, je důležité 
připomenout, že navzdory obecně důležité 
úloze, kterou tito poskytovatelé hrají, by se 
problém související s nezákonným 
obsahem a protiprávními činnostmi online 
neměl řešit výhradně zaměřením se na 
jejich odpovědnost a povinnosti. Příjemci 
služby by se měli pokládat za odpovědné 
za nezákonný obsah, který poskytují a 
mohou šířit prostřednictvím 
zprostředkovatelských služeb, pokud tak 
stanoví platná pravidla práva Unie a 
vnitrostátního práva určující tuto 
odpovědnost. Je-li to vhodné, měly by 
šíření nezákonného obsahu online v 
souladu s rozhodným právem pomoci 
zabránit i jiné subjekty, jako jsou 
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stanoví platná pravidla práva Unie a 
vnitrostátního práva určující tuto 
odpovědnost. Je-li to vhodné, měly by 
šíření nezákonného obsahu online v 
souladu s rozhodným právem pomoci 
zabránit i jiné subjekty, jako jsou 
moderátoři skupin v uzavřeném online 
prostředí, zejména v případě velkých 
skupin. Je-li kromě toho nutné zapojit 
poskytovatele služeb informační 
společnosti, včetně poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb, měly by být 
žádosti nebo příkazy týkající se této účasti 
zpravidla určeny subjektu, který je z 
technického a provozního hlediska schopen 
přijmout opatření proti konkrétním 
položkám nezákonného obsahu, aby se 
zabránilo možným negativním dopadům na 
dostupnost a přístupnost informací, které 
nepředstavují nezákonný obsah, a aby se 
tyto účinky omezily na minimum.

moderátoři skupin v uzavřeném online 
prostředí, zejména v případě velkých 
skupin. Je-li kromě toho nutné zapojit 
poskytovatele služeb informační 
společnosti, včetně poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb, měly by být 
žádosti nebo příkazy týkající se této účasti 
zpravidla určeny subjektu, který je z 
technického a provozního hlediska schopen 
přijmout opatření proti konkrétním 
položkám nezákonného obsahu, aby se 
zabránilo možným negativním dopadům na 
dostupnost a přístupnost informací, které 
nepředstavují nezákonný obsah, a aby se 
tyto účinky omezily na minimum.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byl zvolen takovýto přístup, vznikl by systém, kdy by třetí strany byly nuceny 
zaměřovat se na koncové uživatele a zprostředkovatelé by měli možnost vyhnout se plnění 
povinnosti jednat s náležitou péčí a urychleně odstraňovat nezákonný obsah z internetu 
(například by mohli argumentovat tím, že nemají technické, provozní či smluvní možnosti, aby 
proti takovému obsahu zakročili). Takový systém by ve skutečnosti vedl ke snížení 
odpovědnosti platforem a byl by popřením samotného smyslu této právní úpravy.
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15.1.2022 A9-0356/511

Pozměňovací návrh 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Přestože by v zásadě měla být 
respektována smluvní svoboda 
poskytovatelů zprostředkovatelských 
služeb, je vhodné stanovit určitá pravidla 
týkající se obsahu, uplatňování a vymáhání 
podmínek stanovených těmito 
poskytovateli v zájmu transparentnosti, 
ochrany příjemců služby a zabránění 
nespravedlivým či svévolným výsledkům.

(38) Přestože by v zásadě měla být 
respektována smluvní svoboda 
poskytovatelů zprostředkovatelských 
služeb, je vhodné stanovit určitá pravidla 
týkající se obsahu, uplatňování a vymáhání 
podmínek stanovených těmito 
poskytovateli v zájmu ochrany základních 
práv, zejména svobody projevu a 
informací, transparentnosti, ochrany 
příjemců služby včetně jejich legitimních 
zájmů, a zabránění diskriminačním, 
nespravedlivým či svévolným výsledkům. 
To znamená, že poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb by měli co 
nejvíce zohledňovat příslušná pravidla 
vztahující se na sdělovací prostředky a 
měli by zavést zvláštní postupy, které 
zajistí, aby sdělovací prostředky byly 
neprodleně informovány a měly možnost 
napadnout jakékoli opatření pro 
moderování obsahu ještě před jeho 
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provedením. Zásady svobody a plurality 
sdělovacích prostředků, jak jsou 
stanoveny v článku 11 Listiny, by neměly 
být omezeny smluvními podmínkami.   
Zejména je důležité zajistit, aby podmínky 
byly formulovány srozumitelně a 
jednoznačně v souladu s platným unijním 
a vnitrostátním právem. Smluvní 
podmínky by měly zahrnovat informace o 
veškerých politikách, postupech, 
opatřeních a nástrojích používaných pro 
účely moderování obsahu, včetně 
algoritmického rozhodování, lidského 
přezkumu a informace o právu ukončit 
používání služby. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb by rovněž 
měli příjemcům služeb poskytnout stručné 
a snadno čitelné shrnutí hlavních prvků 
podmínek, včetně dostupných opravných 
prostředků, případně s využitím 
grafických prvků, jako jsou ikony.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnami v čl. 12 odst. 1
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15.1.2022 A9-0356/512

Pozměňovací návrh 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) K zajištění účelného a 
přiměřeného uplatňování povinnosti 
týkající se sledovatelnosti podnikatelských 
uživatelů, aniž by přitom vznikala 
neúměrná zátěž, by dotčení online 
poskytovatelé zprostředkovatelských 
služeb měli provádět před využitím jejich 
služeb provádět kontroly náležité péče, 
aby ověřili spolehlivosti informací, které 
tito podnikatelští uživatelé poskytli, 
zejména s využitím volně dostupných 
oficiálních online databází či online 
rozhraní, jako jsou vnitrostátní obchodní 
rejstříky, nebo požádáním dotyčných 
podnikatelských uživatelů, aby poskytli 
důvěryhodné podklady, například kopie 
dokladů totožnosti, ověřené bankovní 
výpisy, certifikáty společností a výpisy z 
obchodního rejstříku. Za účelem splnění 
této povinnosti mohou využít i jiné zdroje, 
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které lze použít na dálku a které poskytují 
podobnou míru spolehlivosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek byl obsažen v návrhu zprávy výboru IMCO. V souladu se změnami v článku 13a.



AM\1247074CS.docx PE702.829v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

15.1.2022 A9-0356/513

Pozměňovací návrh 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb uvedou ve 
svých podmínkách informace o veškerých 
omezeních, která uplatňují v souvislosti s 
využíváním jejich služby s ohledem na 
informace poskytnuté příjemci služeb. 
Mezi tyto informace patří informace o 
veškerých zásadách, postupech, opatřeních 
a nástrojích používaných za účelem 
moderování obsahu, včetně rozhodování 
založeného na algoritmech a lidském 
přezkumu. Informace se uvedou 
srozumitelnou a jednoznačnou formou a 
zveřejní ve snadno přístupném formátu.

1. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb používají 
spravedlivé, nediskriminační a 
transparentní podmínky. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb vypracují 
tyto podmínky v jasném, uživatelsky 
vstřícném a jednoznačném znění a zveřejní 
je ve snadno přístupném a strojově 
čitelném formátu v jazycích členského 
státu, do nějž služba směřuje. 
Poskytovatelé zprostředkovatelských 
služeb ve svých podmínkách respektují 
svobodu projevu, svobodu a pluralitu 
sdělovacích prostředků a další základní 
práva a svobody zakotvené v Listině, jakož 
i předpisy vztahující se na sdělovací 
prostředky v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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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
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Sledovatelnost podnikatelských uživatelů

1. Poskytovatel zprostředkovatelských 
služeb zajistí, aby podnikatelští uživatelé 
mohli využívat jeho služeb pouze tehdy, 
pokud poskytovatel uživatelských služeb 
obdržel tyto informace:
a) jméno, adresu, telefonní číslo a adresu 
elektronické pošty podnikatelského 
uživatele;
b) kopii dokladu totožnosti 
podnikatelského uživatele či jinou 
elektronickou identifikaci, jak je 
vymezena v článku 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/20141a;
c) údaje o bankovním účtu 
podnikatelského uživatele, je-li takový 
uživatel fyzickou osobou;
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d) je-li podnikatelský uživatel zapsán v 
obchodním nebo podobném veřejném 
rejstříku, obchodní rejstřík, v němž je 
podnikatelský uživatel zapsán, a jeho 
registrační číslo nebo rovnocenný 
prostředek identifikace v tomto rejstříku.
2. Po obdržení těchto informací a až do 
ukončení smluvního vztahu vynaloží 
poskytovatel zprostředkovatelských služeb 
přiměřené úsilí k tomu, aby posoudil, zda 
jsou informace uvedené v odst. 1 písm. a) 
a d) věrohodné a aktuální, případně s 
využitím volně dostupných oficiálních 
online databází nebo online rozhraní 
zpřístupněných členskými státy nebo Unií 
nebo prostřednictvím žádostí, v nichž 
podnikatelského uživatele žádá o 
poskytnutí podkladů ze spolehlivých 
zdrojů.
3. Pokud se poskytovatel 
zprostředkovatelských služeb dozví, že 
některá z informací uvedených v 
odstavci 1, které byly získány od 
dotyčného obchodníka, je nepřesná či 
neúplná, požádá obchodníka o opravu 
informací v rozsahu nezbytném k zajištění 
správnosti a úplnosti všech informací, a to 
neprodleně nebo ve lhůtě stanovené 
právem Unie či vnitrostátním právem. 
Pokud podnikatelský uživatel tyto 
informace neopraví či nedoplní, přeruší 
poskytovatel zprostředkovatelských služeb 
poskytování svých služeb podnikatelskému 
uživateli do té doby, dokud tento 
podnikatelský uživatel požadavku 
nevyhoví.
4. Poskytovatel zprostředkovatelských 
služeb uchovává informace získané podle 
odstavců 1 a 2 bezpečným způsobem po 
dobu trvání jeho smluvního vztahu s 
dotyčným podnikatelským uživatelem. 
Následně tyto informace vymaže.
5. Aniž je dotčen odstavec 2, poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb poskytnou 
informace třetím stranám pouze tehdy, 
vyžaduje-li se to v souladu s rozhodným 
právem, včetně příkazů uvedených v 
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článku 9 a příkazů vydaných příslušnými 
orgány členských států nebo Komisí při 
plnění úkolů podle tohoto nařízení.
6. Poskytovatelé zprostředkovatelských 
služeb zpřístupní informace uvedené v 
odst. 1 písm. a) a d) příjemcům služby v 
jasné, snadno přístupné a srozumitelné 
formě.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 
23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

Or. en

Odůvodnění

Tento článek byl obsažen v návrhu zprávy výboru IMCO. Má-li být zajištěna účinnost, pak by 
zásada identifikace neměla být omezena na internetová tržiště. Místo toho by měly mít 
všechny služby informační společnosti, které jsou využívány k poskytování nezákonného 
obsahu, například registry doménových jmen, poskytovatelé služby CDN (sítí pro doručování 
obsahu) a sítě, povinnost učinit přiměřené zákroky za účelem zastavení, omezení a 
předcházení nezákonné činnosti. Bez ověření totožnosti nebudou mít spotřebitelé možnost 
využít účinné mechanismy nápravy.


