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Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Anna Cavazzini
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Předmět: Přezkum nařízení o zeměpisném blokování

Nařízení (EU) 2018/302 zakazuje neodůvodněná zeměpisná omezení při prodeji zboží a služeb v EU 
a začalo se uplatňovat v prosinci 2018. Jedná se o součást balíčku opatření týkajících se jednotného 
digitálního trhu, která byla přijata s cílem usnadnit přeshraniční elektronický obchod a přiznat 
spotřebitelům rovná práva, pokud se jedná o přístup ke zboží či službám prodejce, a to za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich zeměpisné umístění, což pomáhá bojovat proti roztříštěnosti trhu. 
Dne 30. listopadu 2020 Komise zveřejnila svou první zprávu o přezkumu jeho provádění za prvních 
18 měsíců (COM(2020)766)1.

Tato zpráva sice uvádí, že byly konstatovány určité prvotní kladné účinky nařízení (např. snížení 
výskytu omezení týkajících se přístupu na webové stránky nebo přesměrování spotřebitelů na jiné 
webové stránky), i nadále však přetrvává několik překážek způsobených zejména požadavky 
týkajícími se bydliště či umístění platby ve fázi registrace a platby a panují také určité nedostatky 
ohledně prosazování tohoto nařízení.

1. Ve většině členských států bylo konstatováno značné zpoždění při uplatňování nařízení o 
zeměpisném blokování. Jaké konkrétní kroky Komise učiní, aby zajistila, aby prosazování 
nařízení nebylo jen dostupné, ale bylo také soudržné a účinné ve všech členských státech? Jak 
Komise plánuje dále posílit dohled a donucovací činnosti ze strany sítě pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele?

2. Nařízení se sice přímo netýká omezení týkajících se doručování, tato omezení však postihují 
více než 50 % pokusů o nákup, a maří tak očekávání spotřebitelů. Jaké kroky Komise přijme s 
cílem usnadnit přeshraniční zapojení obchodníků a posílit jednotný trh?

3. Ustanovení o přezkumu stanoví povinnost vypracovat posouzení oblasti působnosti tohoto 
nařízení. Zpráva o přezkumu uvádí, že roste poptávka po přeshraničním přístupu k 
audiovizuálním službám, jejichž dostupnost je často zeměpisně blokována. Komise oznámila, že 
aby tento problém vyřešila, zahájí dialog se zainteresovanými stranami s cílem podpořit pohyb 
kvalitních obsahů napříč EU. U kterých konkrétních cílů a zlepšení Komise očekává, že se k nim 
toto odvětví zaváže? Předloží Komise revidovanou verzi tohoto nařízení, nebudou-li tyto cíle 
splněny?
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Platná do: 24/05/2021

1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o prvním krátkodobém přezkumu nařízení o zeměpisném blokování.


