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V Bruselu dne 12.8.2016
Ц2016) 5322 final

Vážený pane předsedo,
Komise děkuje Senátu PČR za jeho stanovisko k návrhu nařízení o zajištění přeshraniční
přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015) 627
final).
Tento návrh je součástí širšího balíčku ambiciózních opatření, jejichž účelem je vytvoření
jednotného digitálního trhu. Cílem návrhu je odstranit překážky přeshraniční přenositelnosti
tak, aby bylo možné efektivněji plnit potřeby uživatelů on-line služeb poskytujících obsah,
přičemž se zároveň zohledňuje nutnost podporovat inovace ve prospěch spotřebitelů,
poskytovatelů služeb a nositelů práv.
Komise vítá skutečnost, že Senát sdílí názor na potřebnost přijmout opatření na úrovni EU v
podobě, jak jsou uvedena v návrhu, aby občané, kteříjsou dočasně přítomni v jiném členském
státě, mohli využívat právoplatně nabytých on-line služeb poskytujících obsah. Komisi také
těší, že Senát považuje návrh za vyvážený, respektující jak práva spotřebitelů, tak práva
nositelů autorských práv.
Komise zároveň bere na vědomí názor Senátu, že určité prvky navrhovaného nařízení by měly
být lépe specifikovány. Komise je ráda, že může touto cestou poskytnout ke svému návrhu
vysvětlení, a věří, že tím obavy Senátu rozptýlí.
Senát se domnívá, že pojem „dočasná přítomnost“ není definován dostatečně jasně. Komise
si dovoluje poznamenat, že tento pojem je definován v čl. 2 písm. d) navrhovaného nařízení
jako přítomnost účastníka v jiném členském státě, než je členský stát bydliště. To znamená,
že pokud účastník obvykle pobývá v jednom členském státě, je jeho přítomnost v jiném
členském státě dočasná. Úmyslem Komise je právě umožnit přenositelnost on-line služeb
poskytujících obsah ve všech případech, kdy účastníci, kteří obvykle pobývají v jednom
členském státě, dočasně pobývají v jiném členském státě. K takovému pobytu v jiném
členském státě může docházet občas, ale i pravidelně, například když účastník dojíždí každý
den za prací do jiného členského státu.
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Co se týče doporučení Senátu, že by šestiměsíční lhůta pro nabytí účinnosti nařízení měla být
prodloužena, aby se poskytovatelé on-line služeb mohli přizpůsobit novým pravidlům, byla si
Komise vědoma toho, že dotčené subjekty mohou potřebovat určitý čas, aby se nové situaci
přizpůsobily, a navrhla proto šestiměsíční lhůtu na zavedení příslušných opatření. Komise je
toho názoru, že se jedná o lhůtu přiměřenou.
Komise doufá, že tato objasnění dostatečně reagují na připomínky Senátu, a těší se na další
pokračování vzájemného politického dialogu.
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