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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2015)0627), 

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

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0392/2015), 

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

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

27. dubna 20161, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. dubna 20162, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh 

a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum 

a energetiku (A8-0000/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

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 

(1) Přístup spotřebitelů k přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah, který dříve legálně 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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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. 

Proto by měly být odstraněny překážky, 

které brání přeshraničnímu přístupu 

k takovýmto on-line službám poskytujícím 

obsah a jejich využívání. 

získali ve svém členském státě bydliště, má 

zásadní význam pro řádné fungování 

vnitřního trhu. 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, ať kvůli rekreaci, 

z pracovních důvodů, nebo například 

kvůli studiu. Proto by měly být odstraněny 

překážky, které brání přeshraničnímu 

přístupu k takovýmto on-line službám 

poskytujícím obsah a jejich využívání, 

zejména v odvětvích, kde je přenositelnost 

obsahů stále nízká. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  2 

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 

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 připravit 

doprovodná opatření, která by umožnila 

přístup k on-line obsahu pro účastníky, 

kteří jsou dočasně přítomni v jiném 

členském státě Unie. Pojem „dočasné 

přítomnosti“ by měl odpovídat cíli tohoto 

nařízení, tedy umožňovat přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 
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obsah účastníkům, kteří přechodně 

pobývají v jiném členském státě Unie 

a pravidelně se vracejí do svého členského 

státu bydliště. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 nemají přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah, na jejichž využívání 

získali právo ve svém členském státě 

bydliště, a nemohou je využívat. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

(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. 

V současnosti se problémy související 

s přeshraniční přenositelností on-line 

služeb poskytujících obsah v jednotlivých 

odvětvích liší: zatímco odvětví hudby 
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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 

poskytovat své služby pouze na určitých 

trzích. 

začalo tyto problémy řešit nabízením 

multiteritoriálních nebo celoevropských 

licencí v návaznosti na uplatňování 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/26/EU1a, audiovizuální odvětví, 

v němž převládá model výlučných 

teritoriálních licencí, se obtížně 

přizpůsobuje požadavkům přenositelnosti. 

Toto nařízení by mělo umožnit řešit 

všechny obtíže související s přizpůsobením 

se přenositelnosti, a to ve všech dotyčných 

odvětvích, aniž by byla dotčena vysoká 

úroveň ochrany zaručená autorským 

právem a právy s ním souvisejícími v Unii. 

 __________________ 

 1a Směrnice 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). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  5 

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 

(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 
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harmonizována na úrovni Unie. Přenosy 

takového obsahu navíc často obsahují 

prvky chráněné autorským právem, jako 

jsou hudba, úvodní nebo závěrečné 

videosekvence nebo grafika. 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. 

harmonizována na úrovni Unie. Přenosy 

takového obsahu navíc často obsahují 

prvky chráněné autorským právem, jako 

jsou hudba, úvodní nebo závěrečné 

videosekvence nebo grafika. 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. Článek 167 Smlouvy o fungování 

Evropské unie vyžaduje, aby Unie ve své 

činnosti podle jiných ustanovení Smluv 

přihlížela ke kulturním hlediskům. Podle 

článku 3 Smlouvy o Evropské unii by se 

mělo rovněž zohlednit respektování 

kulturní rozmanitosti, na něž se zaměřuje 

Úmluva UNESCO ze dne 20. října 2005 

o ochraně a podpoře rozmanitosti 

kulturních projevů. 

__________________ __________________ 

22 Směrnice 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. 

22 Směrnice 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). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Proto jsou on-line služby 

poskytující obsah stále častěji uváděny na 

(6) Proto jsou on-line služby 

poskytující obsah stále častěji uváděny na 
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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, 

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. 

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, 

které jsou pro spotřebitele vysoce 

zajímavé. Aby poskytovatelé služeb mohli 

spotřebitelům, kteří jsou spotřebitelé 

dočasně přítomni v jiném členském státě 

než je jejich členský stát bydliště, 

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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Řízené zavedení přeshraniční 

přenositelnosti v přiměřeném rozsahu 

a doplněné příslušným rámcem nabídne 

příjemcům doplňující možnost přístupu 

k on-line službám poskytujícím obsah 

a prostředek k boji proti jakémukoli 

nelegálnímu využívání těchto služeb. 

Or. fr 
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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/ES25a 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/ES25a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/24/ES26 a ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/26/EU. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice 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. 

23 Směrnice 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. 

24 Směrnice 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. 

24 Směrnice 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. 

25 Směrnice 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. 

25 Směrnice 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. 

26 Směrnice 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. 

26 Směrnice 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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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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 
přenositelnosti přístupu k on-line službám 

poskytujícím obsah pro všechny 

předplatitele pobývající dočasně 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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

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) Soudní dvůr navíc rozhodl 

v rozsudku vydaném dne 4. října 2011 

v souvislosti s rozhlasovým vysíláním 

přímých přenosů sportovních událostí 

prostřednictvím satelitu, že některá 

omezení poskytování služeb nelze 

odůvodnit s ohledem na cíl chránit práva 

duševního vlastnictví, pokud tato omezení 

překračují rozumně nezbytnou míru pro 
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zvláštní ochranu těchto práv. 

 _________________ 

 1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 

4. října 2011, Football Association 

Premier League e.a., C-403/08 a C-

429/08, ECLI:EU:C:2011:631. 

Or. fr 

 

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 a dospět ke společnému 

přístupu, pokud jde o poskytování on-line 

služeb poskytujících obsah pro účastníky, 

kteří jsou dočasně přítomni v jiném 

členském státě v rámci Unie, než je jejich 

členský stát bydliště. Přeshraniční 

přenositelnost by měla být jasně odlišena 

od přeshraničního přístupu, který 

v žádném případě nespadá do oblasti 

působnosti tohoto nařízení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

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 

(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 
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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. 

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. 

Povinný rozhlasový a televizní 

koncesionářský poplatek nesmí vést 

k tomu, aby byly považovány za služby 

poskytující obsah za úplatu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  13 

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 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. 

(17) Většina poskytovatelů 

bezúplatných on-line služeb poskytujících 

obsah v současnosti neověřuje 

s přiměřenou mírou jistoty členský stát 

bydliště svých uživatelů, protože 

požadované způsoby ověřování obvykle 

neodpovídají způsobu poskytování jejich 

služeb. Z těchto poskytovatelů však 

někteří používají seriózní způsoby 

ověřování členského státu bydliště svých 

uživatelů, nebo se na to připravují. Aby 

byla tato tendence podpořena v zájmu 

spotřebitele a aniž by byli dotčeni 

poskytovatelé, jejichž technické a finanční 

prostředky jsou omezené, měla by 

existovat možnost začlenit bezúplatné on-

line služby poskytující obsah do 
působnosti tohoto nařízení, pokud jejich 

poskytovatelé splní požadavky týkající se 

ověření členského státu bydliště účastníků 

v souladu s článkem 3 tohoto nařízení. 

Pokud tito poskytovatelé tuto možnost 

využijí, měli by dodržovat tytéž povinnosti, 

jaké toto nařízení ukládá poskytovatelům 
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on-line služeb poskytujících obsah, které 

jsou poskytovány za úplatu. Poskytovatelé 

služeb by měli mimo jiné mít možnost 

vyhradit si právo zvážit odpovídající 

způsoby, jak informovat uživatele, ale také 

nositele práv, aby byla zajištěna vysoká 

ochrana nositelů práv duševního 

vlastnictví souvisejících s těmito službami. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  14 

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. 

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 bránit poskytovatelům on-line 

služeb poskytujících obsah v další činnosti 

vykonávané pro informaci s cílem bojovat 

proti nepovolenému přístupu nebo 

využívání on-line služeb poskytujících 
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obsah nebo proti porušování práv 

duševního vlastnictví obsahů 

poskytovaných těmito službami. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  15 

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 za úplatu 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 zaručí 

určitou kvalitu poskytování služby 

účastníkům dočasně přítomným v jiných 

členských státech, je touto zárukou 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 

členský stát bydliště účastníků, zejména 

o skutečnosti, že tyto podmínky se mohou 

lišit od podmínek platných v členském 

státě bydliště účastníka. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  16 

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 tyto 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. Toto nařízení 

a zejména právní mechanismus lokalizace 

poskytování služeb poskytujících obsah, 

přístupu k nim a jejich využívání 

v členském státě bydliště účastníka by 

neměly bránit poskytovateli služeb nabízet 

svému účastníkovi dočasně přítomnému 

v jiném členském státě on-line služby 

poskytující obsah, které poskytovatel 

legálně poskytuje v daném členském státě. 

Je však důležité upřesnit, že tento právní 

mechanismus by se měl uplatňovat pouze 

za účelem podpory přenositelnosti on-line 

služeb poskytujících obsah. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  17 

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 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. 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 členem Unie. 

Totéž by mělo platit pro smlouvy mezi 

poskytovateli on-line služeb poskytujících 

obsah a účastníky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Toto nařízení definuje několik 

pojmů, které jsou nezbytné pro jeho 

uplatnění, 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. Pokud jde o stávající 

a budoucí ustanovení související s on-line 

službami poskytujícími obsah, nemělo by 

rozhodnutí poskytovat přenositelnost 

účastníkům dočasně přítomným v jiném 



 

PR\1098581CS.doc 19/35 PE585.465v01-00 

 CS 

členském státě vést ke zvláštním smluvním 

ustanovením. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(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 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 

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. 

(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 prostředků s cílem ověřit 

členský stát bydliště jejich účastníků. 

Poskytovatelé služeb by měli vycházet 

z kombinace solidních, seriózních 

a nezpochybnitelných kritérií. Požadované 

prostředky by měly být přiměřené 

a neměly by přesahovat rámec toho, co je 

nezbytné k ověření členského státu 

bydliště účastníka. 

Or. fr 

 



 

PE585.465v01-00 20/35 PR\1098581CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Poskytovatelé on-line služeb 

poskytujících obsah by v tomto ohledu 

měli spoléhat na kritéria pro ověření 

uvedená v tomto nařízení. Cílem tohoto 

seznamu je poskytnout právní jistotu, 

pokud jde o kritéria pro ověření, která 

mají být použita. Je proto třeba 

přizpůsobit co nejlépe kritéria pro ověření 

obvyklého bydliště v daném členském státě 

příslušné on-line službě poskytující obsah. 

V rámci tohoto nařízení může účastník 

prohlásit, že má obvyklé bydliště pouze 

v jednom členském státě. Pokud má 

poskytovatel on-line služeb oprávněné 

pochybnosti o obvyklém bydlišti 

účastníka, měl by mít možnost provádět 

náhodné kontroly nebo požádat účastníka, 

aby předložil dobrovolně doplňující 

informace nebo důkazy. Ve druhém 

případě, pokud by účastník odmítl vyhovět 

těmto žádostem, měl by mít poskytovatel 

on-line služeb poskytujících obsah právo 

neumožnit mu přístup k přeshraniční 

přenositelnosti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23b) Kritéria pro ověření by měla 

zahrnovat možnost náhodné kontroly IP 

adresy, pokud tato kontrola nepovede 

k přesné geolokalizaci účastníka, tedy 

k přesnému zjištění polohy účastníka, ale 

spočívá v pouhém oznámení o využívání 
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on-line služeb účastníkem mimo jeho stát 

bydliště. Tato kontrola musí být v každém 

případě v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES1a a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2002/58/ES1b. 

 __________________ 

 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, 

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 

elektronických komunikací (směrnice 

o soukromí a elektronických 

komunikacích) (Úř. věst. L 201, 

31.7.2002, s. 37). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 

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 

(24) Toto nařízení ctí 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 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 
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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. 

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. 

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, 

pokud jde o metody používané pro 

ověřování a jejich cíl, stejně jako 

o nezbytná bezpečnostní opatření. 

__________________  

27 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, 

23.11.1995, s. 31. 

 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 

2002 o zpracování osobních údajů 

a ochraně soukromí v odvětví 

elektronických komunikací (Směrnice 

o soukromí a elektronických 

komunikacích), Úř. věst. L 201, 

31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 

2006/24/ES a 2009/136/ES. 

 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  23 

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, 

(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, 
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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, 

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. 

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, 

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. Změny podmínek 

použití on-line služeb poskytujících obsah, 

nabízených v balíčcích kombinujících 

službu elektronických komunikací a on-

line službu poskytující obsah, které 

vyplývají z úpravy požadavků tohoto 

nařízení, nezakládají pro účastníky žádné 

právo odstoupit od smluv. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29a) Unie podléhá povinnostem 

vyplývajícím z mezinárodních smluv, které 

chrání autorské právo a práva s ním 

související, zejména z Bernské úmluvy 
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o ochraně literárních a uměleckých děl 

podepsané dne 9. září 1886 a naposledy 

pozměněné dne 28. září 1979, ze Smlouvy 

Světové organizace duševního vlastnictví 

o právu autorském a Smlouvy Světové 

organizace duševního vlastnictví 

o výkonech výkonných umělců a 

o zvukových záznamech podepsané dne 

20. prosince 1996 v Ženevě. Právní fikce, 

jak je vymezena článkem 4 stávajícího 

nařízení, by se proto měla uplatňovat 

pouze tehdy, jde-li o přenositelnost. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  25 

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 v jejich 

členském státě bydliště, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě, měli 

k těmto službám přístup a mohli je 

využívat, avšak pod podmínkou řádné 

předběžné identifikace a ověření jejich 

členského státu bydliště. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „členským státem bydliště“ se 

rozumí členský stát, v němž účastník 

obvykle pobývá; 

c) „členským státem bydliště“ se 

rozumí členský stát, v němž účastník 

obvykle skutečně pobývá a do nějž se 

pravidelně vrací; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – 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 

dočasná přítomnost účastníka v jiném 

členském státě, než je členský stát bydliště; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. e – pododstavec 1 

 

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 v členském státě bydliště 

na základě přenositelnosti 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,  

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; 

která je poskytována účastníkovi za 

dohodnutých podmínek buď: 

 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. e – pododstavec 2 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) bezúplatně, pokud poskytovatel 

ověřuje členský stát bydliště účastníka; 

(2) bezúplatně, pokud se poskytovatel 

rozhodl zavést způsoby ověřování 

členského státu bydliště účastníka podle 

článků 3a a 3d; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) 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 nějakém členském 

státě, přistupovat k on-line službě 

poskytující obsah a využívat ji. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) 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 informuje účastníka o možné změně 

kvality poskytování on-line služby 

poskytující obsah poskytované podle 

odstavce 1 na svých internetových 

stránkách. 
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Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah nesmí omezit 

přenositelnost svých služeb podle čl. 3 

odst. 1 na určité technologie nebo 

zařízení. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  33 

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 služeb poskytujících 

obsah, se pro účely stávajícího nařízení 

nepoužijí. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Přeshraniční přenositelnost bezúplatných 

on-line služeb poskytujících obsah  

 1.  Poskytovatel bezúplatné on-line 

služby poskytující obsah může umožnit 

svým uživatelům, kteří jsou dočasně 

přítomni v nějakém členském státě, který 

není jejich členským státem bydliště, 

přístup k těmto službám a jejich využívání, 

pokud splní požadavky týkající se ověření 

členského státu bydliště účastníků 

v souladu s článkem 3d. 

 2.  Pokud se poskytovatel bezúplatné 

on-line služby poskytující obsah rozhodne 

poskytovat službu podle odstavce 1, 

oznámí to svým uživatelům a nositelům 

práv před skutečným poskytnutím služby. 

 3.  Pokud se poskytovatel bezúplatné 

on-line služby poskytující obsah rozhodne 

poskytovat on-line službu poskytující 

obsah podle odstavce 1, vztahuje se na něj 

toto nařízení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Článek 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3b 

 Prostředky ověřování 

 1.  Poskytovatelé on-line služeb 

poskytujících obsah poskytovaných za 

úhradu a poskytovatelé bezúplatné on-line 

služby poskytující obsah, kteří se rozhodli 

poskytovat služby podle článku 3a, 

používají účinné prostředky k ověření 

členského státu bydliště svých účastníků. 

Tyto prostředky jsou přiměřené 
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a nepřekračují rámec toho, co je nezbytné 

k dosažení tohoto cíle. 

 2.  Za účelem splnění povinnosti 

uvedené v odstavci 1 využije poskytovatel 

on-line služeb poskytujících obsah 

kombinaci dvou kritérií z dále uvedených 

kritérií pro ověření: 

 a)  průkaz totožnosti, elektronický 

průkaz totožnosti nebo jiný platný doklad 

potvrzující členský stát bydliště účastníka; 

 b)  podrobné bankovní údaje, jako 

např. bankovní účet nebo kreditní nebo 

debetní kartu předplatitele v členském 

státě jeho bydliště; 

 c)  místo instalace set-top boxu nebo 

podobného nosiče, který předplatitel 

používá pro přístup k příslušným on-line 

službám poskytujícím obsah; 

 d)  smlouvu o poskytování přístupu 

k internetu nebo telefonní linky, nebo 

jakýkoli podobný typ smlouvy, která 

účastníka váže k určitému členskému 

státu; 

 e)  doklad o úhradě licenčních 

poplatků účastníkem za další služby 

poskytované v daném členském státě, jako 

například televizní a rozhlasové 

koncesionářské poplatky; 

 f)  pravidelná kontrola IP adresy 

nebo identifikace členského státu pomocí 

jiných prostředků geolokace; 

 g)  údaje o placení místních daní, 

pokud jsou veřejně přístupné, 

 h)  jakákoli jiná kritéria ověření 

poskytující stejnou úroveň jistoty jako 

předchozí kritéria, která byla předmětem 

předběžné dohody mezi poskytovatelem 

on-line služeb poskytujících obsah 

a nositeli práv, za předpokladu, že 

nezpochybňují platnost stávající smlouvy. 

 3.  Poskytovatel on-line služeb 

poskytujících obsah je oprávněn požádat 

účastníka, aby mu na dobrovolném 

základě poskytl nezbytné informace pro 



 

PE585.465v01-00 30/35 PR\1098581CS.doc 

CS 

ověření členského státu bydliště. Pokud se 

účastník rozhodne tyto informace 

požadované poskytovatelem on-line služeb 

poskytujících obsah pro ověření členského 

státu bydliště neposkytnout, nemá 

poskytovatel povinnost účastníkovi 

zajišťovat přenositelnost svých on-line 

služeb poskytujících obsah podle čl. 3 

odst. 1, dokud nebude moci ověřit členský 

stát bydliště účastníka na základě kritérií 

uvedených v čl. 3d odst. 2. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  36 

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 ze strany tohoto účastníka 

v souladu s čl. 3 odst. 1 dochází pouze 

v členském státě bydliště pouze pro účely 

tohoto nařízení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Veškerá smluvní ujednání, včetně 

smluvních ujednání mezi nositeli 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných 

práv významných pro užití obsahu v rámci 

1. Veškerá smluvní ujednání, včetně 

smluvních ujednání mezi nositeli práva 

a všemi nositeli práv v oblasti on-line 

služeb poskytujících obsah a poskytovateli 

on-line služeb poskytujících obsah, jakož 
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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. 

i mezi poskytovateli a účastníky, která jsou 

v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s články 3a a 4, 

jsou nevymahatelná. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících nebo nositelé jakýchkoli 

jiných práv k obsahu v rámci on-line 

služeb poskytujících obsah jsou oprávněni 

požadovat, aby poskytovatel služeb 

používal účinné prostředky k ověření, že 

on-line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, 

pokud jsou požadované prostředky 

přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je 

nezbytné k dosažení jejich cíle. 

2. Toto nařízení se použije bez ohledu 

na právo rozhodné pro smluvní závazkové 

vztahy uzavřené mezi poskytovateli on-line 

služeb poskytujících obsah, nositeli 

autorského práva nebo práv s ním 

souvisejících nebo nositeli jakýchkoli práv 

relevantních pro přístup nebo využívání 

on-line služeb poskytujících obsah, nebo 

pro smluvní závazkové vztahy mezi 

poskytovateli on-line služeb poskytujících 

obsah a jejich účastníky. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  39 

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 

Zpracování osobních údajů v souvislosti 

s tímto nařízením, zejména pro účely 

ověřování podle článku 3d, se provádí 

v souladu se směrnicemi 95/46/ES 
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a 2002/58/ES. a 2002/58/ES. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Článek 7 

 

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 články 3 a 3a po tomto datu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8)  Použije se ode dne [date: 6 months 

following the day of its publication]. 

2.  Použije se ode dne ... [12 měsíců 

ode dne zveřejnění stávajícího nařízení]. 

Or. fr 

(Netýká se českého znění.) 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Návrh Komise si klade za cíl stanovit a vymezit pojem přenositelnosti, aby spotřebitelům, 

kteří si předplatili on-line služby poskytující obsah legálně získaný v členském státě jejich 

obvyklého bydliště, umožnil k tomuto obsahu přístup i tehdy, když dočasně pobývají v jiném 

členském státě. 

 

Tento návrh stanoví povinnost poskytovatele on-line služeb poskytujících obsah zajistit 

účastníkovi přenositelnost na základě právní fikce. Díky zásadě právní fikce není přeshraniční 

přenositelností on-line služeb poskytujících obsah dotčena zásada teritoriality ani jí nejsou 

dotčena pravidla autorského práva v jiných členských státech. 

 

Toto nařízení musí zůstat přiměřené realitě trhu on-line služeb poskytujících obsah a počtu 

potenciálních uživatelů těchto služeb, kteří představují přibližně 5,7 % evropských 

spotřebitelů1.  

 

Zpravodaj se domnívá, že přístup spotřebitelů k přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah podpoří řádné fungování vnitřního trhu, v němž je zajištěn mimo jiné 

volný pohyb služeb a osob. 

 

Zpravodaj však zdůrazňuje, že toto nařízení má za cíl podporovat evropskou kulturní 

rozmanitost, a tudíž nesmí v žádném případě ohrozit budoucí financování evropského 

audiovizuálního a filmového odvětví, jež spočívá především na teritoriální působnosti práv. 

V tomto ohledu nařízení podporuje jasné rozlišení mezi přenositelností a přeshraničním 

přístupem, a nemělo by tedy na něj být pohlíženo jako na krok směrem k přeshraničnímu 

přístupu. 

 

 

Oblast působnosti 

 

Zpravodaj zdůrazňuje, že se nařízení týká zejména on-line služeb poskytujících obsah 

poskytovaných legálně v členském státě bydliště. 

 

Sdílí názor Komise, která se domnívá, že není namístě omezit pobyt účastníka v jiném 

členském státě, než je členský stát bydliště, na určitý počet dní. Domnívá se totiž, že toto 

nařízení nesmí být omezováno podmíněnými faktory, jež jsou pro spotřebitele příliš náročné 

na to, aby je mohl splnit. Toto nařízení musí při svém prosazování zůstat jednoduché, má-li 

přinášet užitek co největšímu počtu Evropanů, kteří se v rámci Unie přemisťují na kratší či 

delší dobu především z důvodů rekreace, z pracovních důvodů nebo kvůli studiu.  

 

Zpravodaj se nicméně domnívá, že nejdůležitějším prvkem textu je předchozí, účinné 

a důvěryhodné ověření členského státu bydliště, aby se předešlo obcházení ustanovení 

nařízení a aby se zajistil trvalý vztah účastníka k místu bydliště.  

 

                                                 
1 Posouzení dopadu (SWD(2015)270) Komisí vypracovaného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu 

(COM(2015)627), s. 17. 
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Zpravodaj se vyslovil ve prospěch vyloučení poskytovatelů bezúplatných on-line služeb 

poskytujících obsah z oblasti působnosti nařízení, neboť se domnívá, že v současnosti většina 

uvedených poskytovatelů neověřuje členský stát bydliště svých uživatelů s naprostou jistotou 

tak, jak to vyžaduje toto nařízení. 

 

Domnívá se však, že je třeba nabídnout poskytovatelům bezúplatných on-line služeb 

poskytujících obsah možnost spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud přijmou 

všechna opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné ověřit členský stát bydliště svých 

uživatelů v souladu s článkem 3. 

 

 

Definice 

 

Návrh nařízení je založen na dvou klíčových pojmech, které je třeba definovat: členský stát 

bydliště a dočasná přítomnost. 

 

Vymezení pojmu členského státu obvyklého bydliště představuje základní ustanovení. 

Zpravodaj členským státem bydliště rozumí členský stát, v němž účastník obvykle a skutečně 

pobývá a do nějž se pravidelně vrací. 

 

Dočasná přítomnost mimo členský stát bydliště je součástí právní fikce. Jedná se tedy 

o přechodný pobyt, který účastník tráví mimo členský stát bydliště z důvodů osobních, 

profesních nebo kvůli studiu. 

 

 

Ověřování členského státu bydliště 

 

Kritéria pro ověřování členského státu bydliště účastníka by měla být zahrnuta do částečně 

otevřeného seznamu. 

  

Tento kompromis by měl dvojnásobný přínos, protože by umožnil zajistit dostatečnou právní 

jistotu nositelům práv, aniž by poskytovatelům bránil ve volbě kritérií pro ověření, která 

budou nejlépe odpovídat jejich trhu, avšak za předpokladu, že poskytují stejnou úroveň jistoty 

jako kritéria zahrnutá v seznamu. 

 

To rovněž umožňuje v budoucnu seznam zlepšit, pokud jde o kritéria pro ověřování. 

 

Zpravodaj považuje rovněž za nezbytné, aby měl poskytovatel možnost, jakmile bude členský 

stát bydliště účastníka ověřen při uzavírání smlouvy, provádět namátkovou kontrolu IP adresy 

účastníka k ověření používání jeho on-line služby poskytující obsah v členském státě jiném, 

než je členský stát bydliště. 

 

 

 

 

Uplatňování nařízení 

 

Zpětná účinnost nařízení navržená Komisí, která by se vztahovala na smlouvy uzavřené před 

datem uplatňování, se zpravodaji jeví jako vhodné východisko. 
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Zavedení opatření pro ověření a konkrétní ověřování přesunů účastníků v praxi, jež vedou 

k uplatnění přenositelnosti, bude pravděpodobně vyžadovat více než šest měsíců, stejně jako 

zajištění souladu smluv podepsaných před přijetím nařízení. Z tohoto důvodu zpravodaj 

podporuje dvanáctiměsíční období pro uplatňování tohoto nařízení. 

 

 

 

 

 


