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Pozměňovací návrh 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

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 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb by neměli 
podléhat povinnosti sledování, pokud jde 
o povinnosti obecné povahy. To se netýká 
povinností sledování ve zvláštních 
případech, a zejména to nebrání 
rozhodnutím vnitrostátních orgánů 
přijímaným v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy podle podmínek 
stanovených v tomto nařízení. Nic v tomto 
nařízení by se nemělo považovat za uložení 
obecné povinnosti sledování nebo 
povinnosti aktivního zjišťování potřebných 
údajů nebo za obecnou povinnost 
poskytovatelů přijímat ve vztahu 
k nezákonnému obsahu aktivní opatření.

(28) Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb by neměli 
podléhat povinnosti sledování, pokud jde 
o povinnosti obecné povahy. To se netýká 
povinností sledování ve zvláštních 
případech, a zejména to nebrání 
rozhodnutím vnitrostátních orgánů 
přijímaným v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy podle podmínek 
stanovených v tomto nařízení. Nic v tomto 
nařízení by se nemělo považovat za uložení 
obecné povinnosti sledování nebo 
povinnosti aktivního zjišťování potřebných 
údajů nebo za obecnou povinnost 
poskytovatelů přijímat ve vztahu 
k nezákonnému obsahu aktivní opatření. 
V souladu se zásadou minimalizace údajů 
a s cílem předcházet neoprávněnému 
poskytování údajů, zneužití totožnosti 
a dalším formám zneužívání osobních 
údajů by příjemci měli mít právo 
anonymně využívat služby a anonymně za 
tyto služby platit, kdykoli je to možné 
s vynaložením přiměřeného úsilí. To by 
mělo platit, aniž jsou dotčeny povinnosti 
stanovené právem Unie o ochraně 
osobních údajů. Poskytovatelé mohou 
umožnit anonymní používání svých služeb 
tím, že se zdrží shromažďování osobních 
údajů o příjemci a jeho online aktivitách 
a nebrání příjemcům v používání 
anonymizačních sítí pro přístup ke službě. 
Anonymní platba může být provedena 
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například platbou v hotovosti, použitím 
poukázek placených v hotovosti nebo 
předplacených platebních prostředků. 
(Technická poznámka: Výbor LIBE 
navrhuje sloučit s pozměňovacím návrhem 
25 výboru IMCO)

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění k vysvětlení pozměňovacího návrhu 520 výboru LIBE.
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Pozměňovací návrh 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

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 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Územní působnost těchto příkazů 
k přijetí opatření proti nezákonnému 
obsahu by měla být jednoznačně stanovena 
na základě platných právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, které umožňují vydání příkazu, 
a neměla by jít nad rámec toho, co je 
naprosto nezbytné k dosažení jeho cílů. 
V tomto ohledu by měl vnitrostátní justiční 
nebo správní orgán vydávající příkaz 
uvážit cíl, jehož má příkaz dosáhnout, 
v souladu s právním základem 
umožňujícím jeho vydání a práva 
a oprávněné zájmy všech třetích stran, 
jichž se může příkaz týkat, zejména jejich 
základní práva podle Listiny základních 
práv. Pokud příkaz odkazující na konkrétní 
informace může mít navíc účinky mimo 
území členského státu dotyčného orgánu, 
měl by tento orgán posoudit, zda dotyčné 
informace v jiném členském státě 
pravděpodobně představují nezákonný 
obsah, a případně vzít v úvahu příslušná 
pravidla práva Unie či mezinárodního 
práva a zájmy mezinárodního společenství.

(31) Územní působnost těchto příkazů 
k přijetí opatření proti nezákonnému 
obsahu by měla být jednoznačně stanovena 
na základě platných právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, které umožňují vydání příkazu, 
a neměla by jít nad rámec toho, co je 
naprosto nezbytné k dosažení jeho cílů. 
V tomto ohledu by měl vnitrostátní justiční 
nebo správní orgán vydávající příkaz 
uvážit cíl, jehož má příkaz dosáhnout, 
v souladu s právním základem 
umožňujícím jeho vydání a práva 
a oprávněné zájmy všech třetích stran, 
jichž se může příkaz týkat, zejména jejich 
základní práva podle Listiny základních 
práv. Pokud příkaz odkazující na konkrétní 
informace může mít navíc účinky mimo 
území členského státu dotyčného orgánu, 
měl by tento orgán posoudit, zda dotyčné 
informace v jiném členském státě 
pravděpodobně představují nezákonný 
obsah, a případně vzít v úvahu příslušná 
pravidla práva Unie či mezinárodního 
práva a zájmy mezinárodního společenství. 
Poskytovatelé zprostředkovatelských 
služeb by neměli mít zákonnou povinnost 
odstraňovat obsah, který je v zemi, v němž 
jsou usazeni, zákonný. Příslušné orgány 
by měly mít možnost nařídit blokování 
obsahu legálně zveřejněného mimo Unii 
pouze pro území členského státu, v němž 
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tyto příslušné orgány sídlí. Tím by nemělo 
být dotčeno právo poskytovatelů posoudit 
soulad konkrétního obsahu s jejich 
podmínkami a následně odstranit 
nevyhovující obsah, i když není v zemi 
jejich usazení protiprávní.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění k vysvětlení pozměňovacích návrhů 527–529 výboru LIBE.
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17.1.2022 A9-0356/519/rev

Pozměňovací návrh 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

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 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby byla zajištěna právní jistota 
a neodrazovalo se od činností, které mají 
odhalovat a identifikovat nezákonný obsah 
a zasáhnout proti tomuto obsahu a které 
mohou poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb vykonávat 
dobrovolně, je třeba vyjasnit, že pouhá 
skutečnost, že poskytovatelé vykonávají 
tyto činnosti, nevede k nedostupnosti 
výjimek z odpovědnosti stanovených 
v tomto nařízení, jsou-li tyto činnosti 
prováděny v dobré víře a s náležitou péčí. 
Mimoto je vhodné vyjasnit, že by pouhá 
skutečnost, že tito poskytovatelé přijímají 
v dobré víře opatření ke splnění požadavků 
práva Unie, včetně požadavků stanovených 
v tomto nařízení, pokud jde o provádění 
jejich podmínek, neměla vést 
k nedostupnosti těchto výjimek 
z odpovědnosti. Jakékoli tyto činnosti 
a opatření, jež mohl daný poskytovatel 
uskutečnit, by proto neměly být 
zohledněny při určování, zda poskytovatel 
může využít výjimku z odpovědnosti, 
zejména co se týká toho, zda poskytovatel 
poskytuje svou službu neutrálně, a může 
tudíž spadat do oblasti působnosti 
příslušného ustanovení, aniž by však toto 
pravidlo znamenalo, že se poskytovatel 
o ně může nutně opírat.

(25) Aby byla zajištěna právní jistota 
a neodrazovalo se od činností, které mají 
odhalovat a identifikovat nezákonný obsah 
a zasáhnout proti tomuto obsahu a které 
mohou poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb vykonávat 
dobrovolně, je třeba vyjasnit, že pouhá 
skutečnost, že poskytovatelé vykonávají 
tyto činnosti, nevede k nedostupnosti 
výjimek z odpovědnosti stanovených 
v tomto nařízení, jsou-li tyto činnosti 
prováděny v dobré víře a s náležitou péčí. 
Automatizované nástroje nejsou 
v současnosti schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný, a proto běžně 
způsobují nadměrné blokování zákonného 
obsahu. Lidský přezkum 
automatizovaných zpráv ze strany 
poskytovatelů služeb nebo jejich 
dodavatelů tento problém zcela neřeší, 
zejména pokud je přezkum zadáván 
pracovníkům soukromých firem, kteří 
postrádají nezávislost, kvalifikaci 
a dostatečnou odpovědnost. Kontrolní 
opatření ex-ante založená na 
automatických nástrojích nebo filtrování 
obsahu při nahrávání by měla být 
výjimečně povolena, pokud je 
automatizované rozhodnutí spolehlivě 
omezeno na informace, které byly dříve 
klasifikovány jako zjevně protiprávní, bez 
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ohledu na jejich kontext, totožnost 
a záměr příjemce, který je poskytl. 
Filtrování odesílání automatizovaného 
obsahu, jako je spam, by mělo být 
povoleno. Mimoto je vhodné vyjasnit, že 
by pouhá skutečnost, že tito poskytovatelé 
přijímají v dobré víře opatření ke splnění 
požadavků práva Unie, včetně požadavků 
stanovených v tomto nařízení, pokud jde 
o provádění jejich podmínek, neměla vést 
k nedostupnosti těchto výjimek 
z odpovědnosti. Jakékoli tyto činnosti 
a opatření, jež mohl daný poskytovatel 
uskutečnit, by proto neměly být 
zohledněny při určování, zda poskytovatel 
může využít výjimku z odpovědnosti, 
zejména co se týká toho, zda poskytovatel 
poskytuje svou službu neutrálně, a může 
tudíž spadat do oblasti působnosti 
příslušného ustanovení, aniž by však toto 
pravidlo znamenalo, že se poskytovatel 
o ně může nutně opírat.

(Technická poznámka: Technická 
poznámka: Výbor LIBE navrhuje sloučit 
s PN 21 výboru IMCO)

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění k vysvětlení pozměňovacího návrhu 540 výboru LIBE.


