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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2022 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních 
službách) a o změně směrnice 2000/31/ES (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 
2020/0361(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0825),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0418/2020),

– 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 20211,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. července 20212,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2022 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro právní 
záležitosti, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Hospodářský 
a měnový výbor, Výbor pro dopravu a cestovní ruch, Výbor pro kulturu a vzdělávání 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

1 Úř. věst. C 286, 16.7.2021, s. 70.
2 Úř. věst. C 440, 29.10.2021, s. 67.



– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9-0356/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení3;

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude 
zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie,

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

3 Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 20. ledna 2022 (Přijaté texty, 
P9_TA(2022)0014).



P9_TC1-COD(2020)0361

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2022 k přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o jednotném trhu digitálních 
služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (akt o digitálních službách)

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2022/2065.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE O PODPOŘE MIKROPODNIKŮ, MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PODNIKŮ A ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S AKTEM O DIGITÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH

Komise uznává význam konkurenceschopnosti, inovací a investic v digitálních službách, 

zejména pokud jde o mikropodniky, malé a střední podniky a začínající podniky. Za tímto 

účelem je Komise odhodlána usnadnit dodržování aktu o digitálních službách ze strany 

mikropodniků, malých a středních podniků a začínajících podniků, a to zejména 

prostřednictvím mobilizace příslušných programů ve prospěch inovací, zavádění digitálních 

technologií a normalizace.


