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Pozměňovací návrh  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

vypouští se 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 

1 písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem 

pro sdílení videonahrávek; 

 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli 

platformy pro sdílení videonahrávek 

obsah uvedený v odstavci 1 uložený na 

jeho platformě; 

 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem 

pro sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 
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uvedené v písmenu b). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  880 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

vypouští se 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 

1 písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem 

pro sdílení videonahrávek; 

 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli 

platformy pro sdílení videonahrávek 

obsah uvedený v odstavci 1 uložený na 

jeho platformě; 

 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem 

pro sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 
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f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 
Opatření uvedená v takovém kodexu 

chování musí zahrnovat, je-li to vhodné: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  882 

Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

Tato opatření mohou zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  883 

Dita Charanzová 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

Tato opatření mohou zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  884 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 

1 písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem 

pro sdílení videonahrávek; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

a) uplatňování pojmů a definic 

podněcování k násilí nebo nenávisti 
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b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

uvedených v odst. 1 písm. b), jež přijaly 

členské státy, a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí, v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  886 

Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 1 

písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem 

pro sdílení videonahrávek; 

a) stanovení práv a povinností 

uživatelů v podmínkách poskytovatelů 

platforem pro sdílení videonahrávek, 

pokud jde o podněcování k násilí nebo 

nenávisti uvedené v odst. 1 písm. b) 

a obsah, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

a) definici práv a povinností 

uživatelů, pokud jde o podněcování 
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b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

k násilí nebo nenávisti uvedené v odst. 1 

písm. b) a obsah, který může narušit 

tělesný nebo duševní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí, a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 1 

písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem pro 

sdílení videonahrávek; 

a) uvedení vlastností podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 1 

písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný nebo duševní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí, a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  889 

Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti, protiprávního obsahu 

a obsahu, který může narušit tělesný, 



 

AM\1107683CS.docx 9/95 PE592.350v01-00 

 CS 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí, a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  890 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli 

platformy pro sdílení videonahrávek 

obsah uvedený v odstavci 1 uložený na 

jeho platformě; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli platformy 

pro sdílení videonahrávek obsah uvedený 

v odstavci 1 uložený na jeho platformě; 

b) zřízení a provozování 

transparentních mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli platformy 

pro sdílení videonahrávek obsah uvedený 

v odstavci 1 uložený na jeho platformě; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli platformy 

pro sdílení videonahrávek obsah uvedený 

v odstavci 1 uložený na jeho platformě; 

b) zřízení a provozování snadno 

použitelných mechanismů umožňujících 

uživatelům platforem pro sdílení 

videonahrávek nahlásit nebo označit 

dotčenému poskytovateli platformy pro 

sdílení videonahrávek obsah uvedený 

v odstavci 1 uložený na jeho platformě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) transparentní mechanismus 

vytvořený podle písmene b), který 

informuje uživatele platformy pro sdílení 

videonahrávek a zveřejní informace 

o opatřeních přijatých v souvislosti 

s nahlášeným nebo označeným obsahem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b); 

Or. en 

Odůvodnění 

Dříve písmeno f). Přesunuto, neboť logicky spíše patří za písmeno b), které se rovněž zabývá 

mechanismy oznamování a označování. 

 

Pozměňovací návrh  895 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem 

pro sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  896 

Dita Charanzová 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u známého obsahu, 

který může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice by neměla jít dál než ustanovení směrnice 2000/31/ES. 

 

Pozměňovací návrh  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný nebo duševní vývoj 

nezletilých osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  898 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  899 

Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nadbytečné, neboť rodičovskou kontrolu lze nainstalovat na úrovni sítě nebo softwaru. 

 

Pozměňovací návrh  900 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

vypouští se 
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mravní vývoj nezletilých osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný nebo duševní vývoj 

nezletilých osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  902 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  903 

Dita Charanzová 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice by neměla jít dál než ustanovení směrnice 2000/31/ES. 

 

Pozměňovací návrh  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 
platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

f) zřízení a provozování 

transparentních, snadno použitelných 

a účinných postupů řešení a urovnávání 

sporů mezi poskytovateli platforem pro 

sdílení videonahrávek a jejich uživateli 

v souvislosti s prováděním opatření 

uvedených v písmenech b) až e) a mírou, 

do jaké jsou tato opatření v souladu 

s kodexem chování. 

Or. en 

Odůvodnění 

Z návrhu Komise není zřejmé, že je zapotřebí vytvořit mechanismy urovnávání sporů 
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a definovat, kdo by je měl vytvořit, pokud jde o jakékoli rozšíření působnosti této směrnice na 

platformy pro sdílení videonahrávek. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tento nedostatek 

napravit. 

 

Pozměňovací návrh  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jakou platnost a jaký účinek má 

oznamování a označování uvedené 

v písmenu b). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 
platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

f) zřízení a provozování systémů, 

které uživatelům platforem pro sdílení 

videonahrávek zajišťují transparentnost, 

pokud jde o účinek, jaký má oznamování 

a označování uvedené v písmenu b). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. O tom, co představuje vhodné 

opatření pro účely odstavce 1, se rozhodne 

s ohledem na povahu příslušného obsahu, 

na újmu, kterou může způsobit, na 

charakteristiku kategorie osob, které mají 

být chráněny, a rovněž na práva 

a oprávněné zájmy, o něž se jedná, včetně 

zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek a uživatelů, kteří daný 

obsah vytvořili nebo nahráli, stejně jako 

veřejného zájmu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh souvisí s vypuštěním čl. 1 odst. 1 bodu 19 (čl. 28a odst. 2). Pokud 

by byly oba přijaty, tento text by se měl stát čl. 1 odst. 1 bodem 19 (čl. 28a odst. 2a). 

 

Pozměňovací návrh  908 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 Evropská 

komise podporuje společnou regulaci, jak 

je uvedeno v čl. 4 odst. 7, a to přijetím 

pokynů, které zajistí, aby byly kodexy 

chování v souladu s ustanoveními této 

směrnice a plně dodržovaly povinnosti 

plynoucí z Listiny základních práv, 

zejména jejího článku 52. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci 

a samoregulaci platforem sociálních sítí, 

které splňují požadavky na službu 

platformy pro sdílení videonahrávek, jak 

je uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  911 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 – aniž je 

dotčeno přijetí regulačních opatření – 

mohou členské státy podporovat iniciativy 

v oblasti společné regulace, jak je uvedeno 

v čl. 4 odst. 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  912 

Milan Zver 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou 

členské státy podporovat společnou 

regulaci, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  913 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují samoregulaci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek prováděli a zveřejňovali 

pravidelné audity výkonnosti v souladu 

s kodexem chování uvedeným v odstavci 

1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  915 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

vypouští se 
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s článkem 30. 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy ve spolupráci 

s Komisí a skupinou ERGA usnadňují 

rozvoj unijního kodexu chování, jenž 

zahrnuje pokyny týkající se podmínek 

odstraňování obsahu uvedeného v tomto 

článku odst. 1 písm. a) a b) v souladu 

s právními předpisy Unie a Listinou 

základních práv. Členské státy zavedou 

mechanismy potřebné k posouzení 

vhodnosti opatření uvedených v odstavcích 

2 a 3 tohoto článku, která přijmou 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, zejména pokud jde 

o svobodu vyjadřování a informací. 

Členské státy svěří tento úkol úřadům 

určeným v souladu s článkem 30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  917 

Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy ve spolupráci 

s Komisí a skupinou ERGA zavedou 

mechanismy potřebné k pravidelnému 

posuzování transparentnosti, nezbytnosti, 

účelnosti a přiměřenosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto 

článku, která přijmou poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, 

zejména pokud jde o svobodu vyjadřování 

a informací. Členské státy svěří tento úkol 

úřadům určeným v souladu s článkem 30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. Pokud se zjistí, že společná 

regulace nebo samoregulace nejsou 

účinné, mohou vnitrostátní regulační 

orgány uplatnit svou účinnou pravomoc. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  919 

Dietmar Köster 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30 a dají jim účinné pravomoci 

odpovídajícího rozsahu pro případ, že 

samoregulace nebo společná regulace 

nejsou účinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení transparentnosti, 

nezbytnosti, účelnosti a přiměřenosti 
opatření uvedených v odstavcích 2 a 3, 

která přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol vhodným vnitrostátním 

orgánům, což mohou být úřady určené 
v souladu s článkem 30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  921 

Dita Charanzová 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení transparentnosti, 

nezbytnosti, přiměřenosti a vhodnosti 

opatření uvedených v odstavcích 2 a 3, 

která přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k podávání zpráv o provádění 

a účinnosti opatření přijatých v souladu 

s odstavci 2 a 2a. Členské státy svěří tento 

úkol úřadům určeným v souladu s článkem 

30. 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na vlastní odstavec 2a v důsledku budoucího přečíslování. 

 

Pozměňovací návrh  923 

Isabella Adinolfi 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

vypouští se 



 

PE592.350v01-00 26/95 AM\1107683CS.docx 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  925 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 
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videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu, pokud je 

každé opatření přijaté pro účely této 

směrnice, jehož cílem je omezit distribuci 

protiprávního obsahu na internetu nebo 

jiné způsoby zpřístupnění takového 

obsahu veřejnosti, v souladu s Listinou 

základních práv, dále pokud se omezuje 

na kroky, které jsou nezbytné 

a přiměřené, a pokud se provádí na 

základě předchozího soudního povolení. 

Při přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  927 

Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Při přijímání opatření týkajících se 

obsahu, o němž bylo rozhodnuto, že je 

protiprávní, členské státy dodržují 
podmínky stanovené v platných právních 

předpisech Unie, jako například v článku 

14 a 15 směrnice 2000/31/ES nebo 

v článku 25 směrnice 2011/93/EU. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Členským státům se nebrání 

v ukládání přísnějších opatření ve vztahu 

k protiprávnímu obsahu. Při přijímání 

těchto opatření budou respektovat 

podmínky stanovené v platných právních 

předpisech Unie, jako například v článku 

14 a 15 směrnice 2000/31/ES nebo 

v článku 25 směrnice 2011/93/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  929 

Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Při přijímání těchto 

opatření budou respektovat podmínky 

stanovené v platných právních předpisech 
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přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

Unie, jako například v článku 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES nebo v článku 25 

směrnice 2011/93/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice by neměla jít dál než ustanovení směrnice 2000/31/ES. 

 

Pozměňovací návrh  930 

Dietmar Köster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Členským státům se nebrání 

v ukládání podrobnějších nebo přísnějších 
opatření, zejména, ale ne výlučně ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Členským státům se nebrání 

v ukládání podrobnějších nebo přísnějších 
opatření poskytovatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek, zejména ve vztahu 

k protiprávnímu obsahu. Při přijímání 

těchto opatření budou respektovat 

podmínky stanovené v platných právních 

předpisech Unie, jako například v článku 

14 a 15 směrnice 2000/31/ES nebo 

v článku 25 směrnice 2011/93/EU. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Členské státy mohou 

poskytovatelům platforem pro sdílení 

videonahrávek uložit opatření, která jsou 

přísnější než opatření uvedená v odstavcích 

1 a 2. Členským státům se nebrání 

v ukládání přísnějších opatření ve vztahu 

k protiprávnímu obsahu. Při přijímání 

těchto opatření budou respektovat 

podmínky stanovené v platných právních 

předpisech Unie, jako například v článku 

14 a 15 směrnice 2000/31/ES nebo 

v článku 25 směrnice 2011/93/EU. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Přesunuto a změněno v čl. 28a odst. 2 druhém pododstavci písm. f). 

 

Pozměňovací návrh  934 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  935 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

6. Členské státy zavedou ve svých 

jurisdikcích správní mechanismy pro 

vyřizování stížností a zjednávání nápravy 

v souladu se svobodami a právy 

zakotvenými v Listině základních práv 

Evropské unie za účelem řešení sporů 

mezi uživateli a poskytovateli platforem 

pro sdílení videonahrávek ohledně 

používání vhodných opatření uvedených 

v odstavcích 1 a 2. Tímto ustanovením 

nejsou dotčeny občanskoprávní i trestní 

sankce podle vnitrostátních právních 

předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

zveřejněny a zpřístupněny mechanismy 

pro vyřizování stížností a zjednávání 

nápravy za účelem řešení sporů mezi 

uživateli a poskytovateli platforem pro 
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ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

sdílení videonahrávek ohledně používání 

vhodných opatření uvedených v odstavcích 

1 a 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  937 

Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici účinné mechanismy pro 

vyřizování stížností a zjednávání nápravy 

za účelem řešení sporů mezi uživateli 

a poskytovateli platforem pro sdílení 

videonahrávek ohledně používání 

vhodných opatření uvedených v odstavcích 

1 a 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  938 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

vypouští se 



 

PE592.350v01-00 34/95 AM\1107683CS.docx 

CS 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

7. Členské státy, Komise a skupina 

ERGA vybízejí poskytovatele platforem 

pro sdílení videonahrávek k výměně 

osvědčených postupů týkajících se systémů 

společné regulace v celé Unii. 

V relevantních případech členské státy 

spolupracují na vytvoření pobídek ve 

formě kodexů chování Unie, přičemž 

Komise může, pokud je to nutné, plnit 

úlohu koordinátora. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  940 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 



 

AM\1107683CS.docx 35/95 PE592.350v01-00 

 CS 

kodexů chování Unie. kodexů chování Unie. Komise tyto 

osvědčené postupy účinným a snadno 

přístupným způsobem zveřejní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek, k výměně 

osvědčených postupů týkajících se systémů 

společné regulace v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  942 

Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

dobrovolných kodexů chování Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, 

které tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  944 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, 

které tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

vypouští se 
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Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2. 

 

Pozměňovací návrh  945 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Podle čl. 4 odst. 7 poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, 

případně organizace, které tyto 

poskytovatele v tomto ohledu zastupují, 

předloží Komisi návrh kodexů chování 

Unie a změn stávajících kodexů chování 

Unie. Komise může požádat skupinu 

ERGA o stanovisko k návrhům, úpravám 

nebo rozšířením těchto kodexů chování. 

Komise zajistí, aby návrhy iniciativ Unie 

v oblasti společné regulace 

a samoregulace a změny nebo rozšíření 

stávajících kodexů chování Unie byly před 

jejich přijetím účinně a snadno přístupné 

veřejnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 
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videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování a změn stávajících kodexů 

chování. V zájmu výměny osvědčených 

postupů Komise tyto kodexy chování 

odpovídajícím způsobem zveřejní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží členským státům návrh 

kodexů chování Unie a změn stávajících 

kodexů chování Unie. Členské státy 

mohou požádat skupinu ERGA 

o stanovisko k návrhům, úpravám nebo 

rozšířením těchto kodexů chování. Členské 

státy a podle zásady subsidiarity Komise 

mohou tyto kodexy chování odpovídajícím 

způsobem zveřejnit. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  948 

Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh 

dobrovolných kodexů chování Unie 

a změn stávajících dobrovolných kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise tyto kodexy chování 

odpovídajícím způsobem zveřejní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise požádá skupinu 

ERGA o stanovisko k návrhům, úpravám 

nebo rozšířením těchto kodexů chování. 

Komise může tyto kodexy chování 

odpovídajícím způsobem zveřejnit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek plnili stejné povinnosti 

jako poskytovatelé mediálních služeb 

v souladu s ustanoveními článků 9 až 11, 

pokud jde o audiovizuální obchodní 

sdělení dostupná na jejich platformě, 

vzhledem k tomu, že: 

 – jsou založeny na obdobném 

podnikatelském modelu, jako je model 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb; 

 – jsou zapojeni do prodeje 

a umísťování audiovizuálních 
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obchodních sdělení; 

 – nebo se podílejí na provozních 

výnosech, které z nich vyplývají. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Do té míry, do jaké se 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek účastní prodeje nebo 

umístění audiovizuálních obchodních 

sdělení, členské státy zajistí, aby museli 

plnit stejné povinnosti jako poskytovatelé 

mediálních služeb, pokud jde o ustanovení 

článků 9 až 11 týkajících se 

audiovizuálních obchodních sdělení, 

sponzorství a umístění produktu 

dostupných na jejich platformě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni na jejich území, ale je na 

něm usazena buď jejich mateřská 

společnost nebo dceřiná společnost, nebo 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek: 
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kteří jsou součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen na jejich území, byli pro 

účely čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/EHS 

považováni za usazené na jejich území. 

 a) kteří nejsou usazeni na jejich 

území, ale je na něm usazena buď jejich 

mateřská společnost nebo dceřiná 

společnost, nebo kteří jsou součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen na 

jejich území, 

 b) kteří jsou usazeni v jiném 

členském státě, ačkoli se orientují na 

spotřebitele na jejich území, byli pro účely 

čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/EHS 

považováni za usazené na jejich území. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni na jejich území, ale je na 

něm usazena buď jejich mateřská 

společnost nebo dceřiná společnost, nebo 

kteří jsou součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen na jejich území, byli pro 

účely čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/EHS 

považováni za usazené na jejich území. 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb, jako 

jsou poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří nejsou usazeni na 

jejich území, ale je na něm usazena buď 

jejich mateřská společnost nebo dceřiná 

společnost, nebo kteří jsou součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen na 

jejich území, byli pro účely čl. 3 odst. 1 

směrnice 2000/31/EHS považováni za 

usazené na jejich území. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely použití prvního pododstavce 

platí, že pokud mateřská společnost, 

dceřiná společnost nebo jiný subjekt 

skupiny jsou usazeny v různých členských 

státech, má se za to, že poskytovatel je 

usazen v členském státě, kde je usazena 

jeho mateřská společnost, případně, 

pokud tam usazena není, v členském státě, 

kde je usazena jeho dceřiná společnost, 

případně pokud tam usazena není, 

v členském státě, ve kterém je usazen jiný 

subjekt této skupiny. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, dotčené členské státy zajistí, aby 

poskytovatel označil členský stát, který 

bude považován za členský stát, ve kterém 

je usazen. 

vypouští se 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  957 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, dotčené členské státy zajistí, aby 

poskytovatel označil členský stát, který 

bude považován za členský stát, ve kterém 

je usazen. 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, dotčené členské státy zajistí, aby 

poskytovatel jasně a bez prodlení označil 

členský stát, který bude považován za 

členský stát, ve kterém je usazen. Takto 

označený členský stát není možné 

v průběhu kalendářního roku změnit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, dotčené členské státy zajistí, aby 

poskytovatel označil členský stát, který 

bude považován za členský stát, ve kterém 

je usazen. 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, tak se za členský stát, ve kterém je 

poskytovatel usazen, považuje ten členský 

stát, v němž působí většina pracovníků. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Bylo by nepřiměřené, aby provozovatelé platforem pro sdílení videonahrávek získali možnost 

vybrat si členský stát, v němž jsou pro potřeby této směrnice usazeni, neboť by to umožňovalo 

praktiky spekulativního výběru jurisdikce. Umístění většiny pracovníků představuje pro 

určení, kde je daná platforma v Unii usazena, jasné a spolehlivé kritérium. 

 

Pozměňovací návrh  959 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených na jejich území 

a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 směrnice 

2000/31/ES a v odstavci 1, na nichž je 

založena jejich pravomoc. Tento seznam 

budou pravidelně aktualizovat. Komise 

zajistí, aby k těmto informacím měly 

přístup příslušné nezávislé regulační 

orgány. 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených na jejich území 

a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 směrnice 

2000/31/ES a v odstavci 1, na nichž je 

založena jejich pravomoc. Tento seznam 

budou pravidelně aktualizovat. Komise 

zajistí, aby k těmto informacím měly 

snadný a účinný přístup příslušné 

nezávislé regulační orgány a veřejnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených na jejich území 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 
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a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 směrnice 

2000/31/ES a v odstavci 1, na nichž je 

založena jejich pravomoc. Tento seznam 

budou pravidelně aktualizovat. Komise 

zajistí, aby příslušné nezávislé regulační 

orgány měly k těmto informacím přístup. 

považovaných za usazené na jejich území 

v souladu s kritérii uvedenými v čl. 3 odst. 

1 směrnice 2000/1/ES a v odstavci 1, na 

nichž je založena jejich pravomoc. Tento 

seznam budou pravidelně aktualizovat. 

Komise zajistí, aby příslušné nezávislé 

regulační orgány měly k těmto informacím 

přístup. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud se při použití odstavce 1 

dotyčné členské státy neshodnou na tom, 

který členský stát má pravomoc, musí na 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

upozornit Komisi. Komise může ve lhůtě 

15 pracovních dnů ode dne podání žádosti 

Komise požádat o stanovisko k této věci 

skupinu ERGA. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jelikož se platformy pro sdílení videonahrávek obvykle zaměřují na publikum v celé Unii, 

mohlo by mezi členskými státy dojít při určování příslušného členského státu pro účely této 

směrnice k neshodám. Komise by proto měla mít možnost stanovit, který členský stát má 

pravomoc, jako tomu je u ostatních audiovizuálních mediálních služeb podle článku 3. 

 

Pozměňovací návrh  962 

Zdzisław Krasnodębski 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 28 b a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 19a) Doplňuje se nový článek, který zní: 

 „Článek 28ba 

 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních platforem pro sdílení 

videonahrávek spadající do jejich 

pravomoci umožnili příjemcům služby 

snadný, přímý a trvalý přístup alespoň 

k těmto informacím: 

 a) název poskytovatele platformy pro 

sdílení videonahrávek; 

 b) adresa, na níž je poskytovatel 

platformy pro sdílení videonahrávek 

usazen; 

 c) údaje, které umožňují rychlé, 

přímé a účinné navázání kontaktu 

s platformou pro sdílení videonahrávek, 

včetně její adresy elektronické pošty nebo 

internetové stránky; 

 d) členský stát, do jehož pravomoci 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek spadají, a příslušné 

regulační orgány nebo orgány dohledu; 

 e) podrobné údaje o vlastnické 

struktuře poskytovatele platforem pro 

sdílení videonahrávek, včetně informací 

o vlastnících, kteří drží v tomto 

poskytovateli největší podíl.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem je sladit informační povinnosti platforem s povinnostmi kladenými na poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb. 

Pozměňovací návrh  963 

Zdzisław Krasnodębski 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 b (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 28 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 19b) Doplňuje se nový článek, který zní: 

 „Článek 28bb 

 Členské státy zajistí, aby audiovizuální 

obchodní sdělení poskytovaná 

poskytovateli platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří spadají do jejich 

pravomoci, splňovala požadavky 

stanovené v čl. 9 odst. 1 a v článcích 10 

a 11.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem je zavést základní povinnosti týkající se obchodních sdělení šířených na platformách. 

Tyto povinnosti jsou v souladu s povinnostmi, které se v této oblasti kladou na audiovizuální 

mediální služby na vyžádání. 

 

Pozměňovací návrh  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 c (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 28 b c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 19c) Doplňuje se nový článek, který zní: 

 „Článek 28bc 

 1. Členské státy zajistí, aby služby 

platforem pro sdílení videonahrávek 

poskytované poskytovateli platforem pro 

sdílení videonahrávek spadajícími do 

jejich pravomoci podporovaly vhodnými 

prostředky, a pokud je to možné, přístup 

k evropským dílům. Tato podpora se může 
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týkat mj. podílu nebo zdůraznění 

evropských děl v katalogu pořadů 

nabízených v rámci služeb platformy pro 

sdílení videonahrávek. 

 2. Nejpozději do [date –no later than 

three years after adoption] a poté každé 4 

roky podávají členské státy Komisi zprávu 

o provádění odstavce 1. 

 3. Komise na základě informací 

poskytnutých členskými státy a na základě 

nezávislé studie podává Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

odstavce 1, přičemž zohlední vývoj trhu 

a technologický rozvoj a cíl kulturní 

rozmanitosti.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést minimální povinnosti platforem, pokud jde 

o podporu evropských děl. Návrh předpokládá mnohem nižší míru povinností, než stávající 

směrnice vyžaduje od poskytovatelů videí na vyžádání, od nichž lze již nyní žádat, aby 

investovali do výroby. Navrhuje se, aby platformy podporovaly pouze evropská díla umístěná 

uživateli. 

 

Pozměňovací návrh  965 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19a) V čl. 29 odst. 2 se písm. a) 

nahrazuje tímto: 

a) usnadňovat účinné provádění této 

směrnice prostřednictvím pravidelných 

konzultací o veškerých praktických 

otázkách vyplývajících z jejího 

uplatňování, zejména článku 2, a o dalších 

tématech, o kterých je užitečné diskutovat; 

a) usnadňovat účinné provádění této 

směrnice prostřednictvím pravidelných 

konzultací o veškerých praktických 

otázkách vyplývajících z jejího 

uplatňování, zejména článku 2; 
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Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29 odst. 1 

písm. a) –, jímž se návrh Komise nezabývá.) 

Pozměňovací návrh  966 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 b (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. b 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19b) V čl. 29 odst. 2 se písm. b) 

nahrazuje tímto: 

b) zaujímat z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise stanoviska k uplatňování 

této směrnice členskými státy; 

b) zaujímat buď z vlastního podnětu, 

nebo na žádost Komise nebo skupiny 

ERGA stanoviska k uplatňování této 

směrnice členskými státy; 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29 odst. 1 

písm. b) –, jímž se návrh Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  967 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 c (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. d 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19c) V čl. 29 odst. 2 se písm. d) 

nahrazuje tímto: 

d) diskutovat o výsledcích 

pravidelných konzultací, které se konají 

mezi Komisí a zástupci sdružení subjektů 

televizního vysílání, výrobců, spotřebitelů, 

poskytovatelů služeb, odborů 

a uměleckých sdružení; 

d) diskutovat o výsledcích 

pravidelných konzultací, které pořádá 

Komise se všemi subjekty 

zainteresovanými na této směrnici; 
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Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29 odst. 1 

písm. d) –, jímž se návrh Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  968 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 d (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. e 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19d) V čl. 29 odst. 2 se písm. e) 

nahrazuje tímto: 

e) napomáhat výměně informací mezi 

členskými státy a Komisí o situaci a vývoji 

právní úpravy v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb, s ohledem na 

audiovizuální politiku Unie, a 

o příslušném vývoji v technické oblasti; 

e) napomáhat výměně informací mezi 

členskými státy a Komisí o situaci a vývoji 

právní úpravy v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb; 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29 odst. 1 

písm. e) –, jímž se návrh Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  969 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 e (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. f 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19e) V čl. 29 odst. 2 se písm. f) 

nahrazuje tímto: 

f) prozkoumávat vývoj v odvětví, 

u kterého se výměna názorů může jevit 

jako přínosná. 

f) diskutovat nebo prozkoumávat 

veškeré regulační či technické záležitosti 

nebo vývoj v tomto odvětví v Unii i ve 

třetích zemích, u nichž se výměna názorů 
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může jevit jako přínosná. 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29 odst. 1 

písm. f) –, jímž se návrh Komise nezabývá.) 

Pozměňovací návrh  970 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 f (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19f) V článku 29 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „2a. Kontaktní výbor stanoví a zveřejní 

svůj jednací řád. V rámci diskusí, výměn 

názorů a stanovisek kontaktního výboru je 

přihlíženo k audiovizuální politice Unie. 

Tyto diskuse, výměny názorů a stanoviska 

jsou zveřejňovány snadno dostupným 

a transparentním způsobem, s výjimkou 

případů řádně odůvodněných žádostí 

členů výboru o důvěrné projednávání 

citlivých informací.“ 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu, jímž se návrh 

Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 19a) V článku 29 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

1. Při Komisi se zřizuje kontaktní 

výbor. Skládá se ze zástupců příslušných 

orgánů členských států. Předsedá mu 

zástupce Komise a schází se z podnětu 

předsedy nebo na žádost delegace 

členského státu. 

1. Při Komisi se zřizuje kontaktní 

výbor. Skládá se ze zástupců příslušných 

subjektů či orgánů členských států a čtyř 

poslanců Evropského parlamentu ve 

funkci pozorovatelů jmenovaných každé 

tři roky. Předsedá mu zástupce Komise 

a schází se z podnětu předsedy nebo na 

žádost delegace členského státu. 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29, odst. 1 – 

jímž se návrh Komise nezabývá.) 

Pozměňovací návrh  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. f 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19a) V čl. 29 odst. 2 se písm. f 

nahrazuje tímto: 

f) prozkoumávat vývoj v odvětví, 

u kterého se výměna názorů může jevit 

jako přínosná.“ 

f) prozkoumávat vývoj v odvětví, 

u kterého se výměna názorů může jevit 

jako přínosná, a poskytovat Komisi v tomto 

ohledu stanoviska.“ 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29, odst. 1, 

písm. f) – jímž se návrh Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  973 

Iratxe García Pérez 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Mary Honeyball 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 19a) V článku 29 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

„1. Při Komisi se zřizuje kontaktní výbor. 

Skládá se ze zástupců příslušných orgánů 

členských států. Předsedá mu zástupce 

Komise a schází se z podnětu předsedy 

nebo na žádost delegace členského státu.“ 

„1. Při Komisi se zřizuje kontaktní výbor. 

Skládá se ze zástupců příslušných orgánů 

členských států. Předsedá mu zástupce 

Komise a schází se z podnětu předsedy 

nebo na žádost delegace členského státu. 

Ve výboru jsou rovně zastoupena obě 

pohlaví.“ 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 29, odst. 1 – 

jímž se návrh Komise nezabývá.) 

 

Pozměňovací návrh  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola XI – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

REGULAČNÍ ORGÁNY ČLENSKÝCH 

STÁTŮ; 

REGULAČNÍ ORGÁNY A SUBJEKTY 

ČLENSKÝCH STÁTŮ; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  975 

Louise Bours 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 30 



 

AM\1107683CS.docx 55/95 PE592.350v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

21) Článek 30 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„Článek 30  

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních 

regulačních orgánů. Členské státy zajistí, 

aby měly odlišnou právní subjektivitu 

a aby byly funkčně nezávislé na jakémkoli 

jiném veřejném či soukromém subjektu. 

Tím není dotčena možnost, aby členské 

státy zřizovaly regulační orgány 

vykonávající dohled nad různými 

odvětvími.  

 

2. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány vykonávaly 

své pravomoci nestranně a transparentně 

a v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže.  

 

Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 

ani nepřijímají pokyny od jakéhokoli 

jiného subjektu ve vztahu k výkonu úkolů, 

které jim byly přiděleny podle 

vnitrostátních právních předpisů, jimiž se 

provádí právo Unie. To nebrání dohledu 

v souladu s vnitrostátním ústavním 

právem.  

 

3. Tyto kompetence a pravomoci 

nezávislých regulačních orgánů, jakož 

i způsoby, jimiž je lze volat 

k odpovědnosti, musí být jasně vymezeny 

zákonem.  

 

4. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající pravomoci k prosazování 

předpisů, které jim umožní účinné plnění 

jejich funkcí.  

 

5. Ředitele vnitrostátního 

regulačního orgánu nebo členy 

kolektivního orgánu plnícího jeho funkce 

v rámci vnitrostátního regulačního 

orgánu lze odvolat pouze v případě, že již 

nesplňují podmínky požadované pro 
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výkon jejich povinností, které jsou předem 

stanoveny ve vnitrostátním právu. 

Rozhodnutí o odvolání musí být 

zveřejněno a odůvodněno.  

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní.  

 

7. Členské státy zajistí, aby na 

vnitrostátní úrovni existovaly účinné 

mechanismy, v jejichž rámci má každý 

uživatel nebo poskytovatel mediálních 

služeb nebo platformy pro sdílení 

videonahrávek, který je dotčen 

rozhodnutím vnitrostátního regulačního 

orgánu, právo odvolat se proti rozhodnutí 

k odvolacímu orgánu. Tento odvolací 

orgán je nezávislý na stranách odvolacího 

řízení.  

 

Odvolací orgán, kterým by měl být soud, 

musí mít příslušné odborné znalosti 

potřebné pro účinný výkon svých funkcí. 

Členské státy zajistí, aby skutková 

podstata případu byla řádně posouzena 

a aby existoval účinný odvolací 

mechanismus.  

 

Do rozhodnutí o jakémkoli odvolání 

zůstává v platnosti rozhodnutí 

vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 

nejsou povolena dočasná opatření 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy.“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  976 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních 

regulačních orgánů. Členské státy zajistí, 

aby měly odlišnou právní subjektivitu 

a aby byly funkčně nezávislé na jakémkoli 

jiném veřejném či soukromém subjektu. 

Tím není dotčena možnost, aby členské 

státy zřizovaly regulační orgány 

vykonávající dohled nad různými 

odvětvími. 

1. Každý členský stát může v souladu 

se svým vnitrostátním ústavním právem 

určit nezávislé vnitrostátní regulační 

orgány nebo odpovídající veřejné subjekty 

pro uplatňování této směrnice. Členské 

státy zajistí, aby měly určené nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány nebo 

odpovídající veřejné subjekty odlišnou 

právní subjektivitu a aby byly funkčně 

nezávislé na jakémkoli jiném veřejném či 

soukromém subjektu. Tím není dotčena 

možnost, aby členské státy zřizovaly 

regulační orgány vykonávající dohled nad 

různými odvětvími. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  977 

Julie Ward 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 
funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

subjektů podle potřeb při uplatňování této 

směrnice. Členské státy zajistí, aby byly 

právně oddělené od vlády a funkčně 

nezávislé na jakémkoli jiném veřejném či 

soukromém subjektu. Tím není dotčena 

možnost, aby členské státy zřizovaly 

regulační orgány vykonávající dohled nad 

různými odvětvími. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů, aby monitorovaly správné 

provádění této směrnice. Členské státy 

zajistí, aby měly odlišnou právní 

subjektivitu a aby byly funkčně nezávislé 

na jakémkoli jiném veřejném či 

soukromém subjektu. Tím není dotčena 

možnost, aby členské státy zřizovaly 

regulační orgány vykonávající dohled nad 

různými odvětvími. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 
funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím 

není dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

subjektů a orgánů. Členské státy zajistí, 

aby byly právně nezávislé na jakékoli 

vládní pravomoci či vlivu a funkčně 

nezávislé na jakémkoli jiném veřejném či 

soukromém subjektu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na vládách nebo na 

jakémkoli jiném veřejném či soukromém 

subjektu. Tím není dotčena možnost, aby 

členské státy zřizovaly regulační orgány 

vykonávající dohled nad různými 

odvětvími. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  981 

Dietmar Köster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

právní subjektivitu odlišnou od vlády a aby 

byly funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně a skutečně nezávislé na jakémkoli 

jiném veřejném či soukromém subjektu. 

Tím není dotčena možnost, aby členské 

státy zřizovaly regulační orgány 

vykonávající dohled nad různými 

odvětvími. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby byl proces 

jmenování ředitele vnitrostátního 

regulačního orgánu nebo členů 

kolektivního orgánu plnícího jeho funkce 

v rámci vnitrostátního regulačního 

orgánu transparentní a zaručoval mu 

nutnou míru nezávislosti, aby mohl plnit 

své úkoly. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, přístupností 

audiovizuálních služeb, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Vnitrostátní regulační subjekty mohou být 

rovněž pověřeny jako dodatečné místo pro 

řešení stížností příjemců služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  985 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány nebo 

odpovídající veřejné subjekty vykonávaly 

své pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, přístupností 

audiovizuálních mediálních služeb, 

ochranou korektní hospodářské soutěže na 

vnitřním trhu a plněním závazků veřejné 

služby. 

Or. en 



 

PE592.350v01-00 62/95 AM\1107683CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy mohou, považují-li to za 

nutné, svěřit v souladu s těmito cíli 

vnitrostátním regulačním orgánům 

dodatečné pravomoci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  987 

Iratxe García Pérez 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Mary Honeyball 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Aniž je dotčena strukturální organizace 

vnitrostátního regulačního orgánu, 
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zachovávají členské státy v rámci tohoto 

orgánu rovné zastoupení žen a mužů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační subjekty a orgány vykonávaly 

své pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní a regionální 

rozmanitostí, zachováním jazyka, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, přístupností 

audiovizuálních mediálních služeb, 

vnitřním trhem a podporou korektní 

hospodářské soutěže. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, nediskriminací, kulturní 

rozmanitostí, ochranou spotřebitele, 

vnitřním trhem a podporou korektní 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  991 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 

ani nepřijímají pokyny od jakéhokoli 

jiného subjektu ve vztahu k výkonu úkolů, 

které jim byly přiděleny podle 

vnitrostátních právních předpisů, jimiž se 

provádí právo Unie. To nebrání dohledu 

v souladu s vnitrostátním ústavním 

právem. 

Nezávislé vnitrostátní regulační orgány 

nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 

jakéhokoli jiného subjektu ve vztahu 

k výkonu úkolů, které jim byly přiděleny 

podle vnitrostátních právních předpisů, 

jimiž se provádí právo Unie. To nebrání 

dohledu v souladu s vnitrostátním ústavním 

právem. Nezávislé vnitrostátní regulační 

orgány pověří zástupce na vysoké úrovni, 

který se bude v souladu s čl. 30a odst. 2 

podílet na činnostech skupiny ERGA. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 

ani nepřijímají pokyny od jakéhokoli 

jiného subjektu ve vztahu k výkonu úkolů, 

které jim byly přiděleny podle 

vnitrostátních právních předpisů, jimiž se 

provádí právo Unie. To nebrání dohledu 

v souladu s vnitrostátním ústavním 

právem. 

Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 

ani nepřijímají pokyny od jakéhokoli 

jiného subjektu, ať již veřejného, či 

soukromého, ve vztahu k výkonu úkolů, 

které jim byly přiděleny podle 

vnitrostátních právních předpisů, jimiž se 

provádí právo Unie. To nebrání dohledu 

v souladu s vnitrostátním ústavním 

právem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  993 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „2a. Členové nezávislých vnitrostátních 

regulačních orgánů nebo odpovídajících 

veřejných subjektů jsou veřejně vybíráni 

z osob, které objektivně prokázaly velké 

profesionální zkušenosti a schopnosti 

v dané oblasti. Není dovoleno, aby tyto 

osoby po sedm let před svým jmenováním 

zastávaly vládní funkci, volenou funkci na 

jakékoli úrovni ani jakýkoli úkol či funkci 

v politické straně. Členové nezávislých 

vnitrostátních regulačních orgánů nesmí 
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po dobu svého funkčního období přímo či 

nepřímo vykonávat jakékoli povolání nebo 

konzultační činnost, působit jako ředitelé 

nebo zaměstnanci veřejných nebo 

soukromých subjektů, zastávat jakýkoli 

veřejný úřad nebo mít přímé či nepřímé 

zájmy ve společnostech, které působí ve 

stejném oboru jako vnitrostátní regulační 

orgán.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  994 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Tyto kompetence a pravomoci 

nezávislých regulačních orgánů, jakož 

i způsoby, jimiž je lze volat 

k odpovědnosti, musí být jasně vymezeny 

zákonem. 

3. Tyto kompetence a pravomoci 

nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů nebo odpovídajících veřejných 

subjektů, jakož i způsoby, jimiž je lze volat 

k odpovědnosti, musí být jasně vymezeny 

zákonem. Může mezi ně patřit i přenesení 

zvláštních výkonných pravomocí, pokud je 

považováno za nutné pro účely 

uplatňování této směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  995 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby 4. Pokud členské státy nezávislým 
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vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající pravomoci k prosazování 

předpisů, které jim umožní účinné plnění 

jejich funkcí. 

vnitrostátním regulačním orgánům či 

odpovídajícím veřejným subjektům přidělí 

výkonné pravomoci k prosazování 

předpisů týkající se uplatňování této 

směrnice, zajistí, aby byly tyto výkonné 

pravomoci uplatňovány v přísném 

souladu se svobodami a právy 

zakotvenými v Listině základních práv 

Evropské unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „4a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány určily 

jednotné a veřejně dostupné kontaktní 

místo pro získávání informací a podávání 

stížností o otázkách přístupnosti 

uvedených v článku 7. Toto kontaktní 

místo je oprávněno: 

 i) zvyšovat povědomí o právech 

diváků týkajících se přístupnosti; 

 ii) provádět průzkumy a konzultace 

za účelem dohledu nad dodržováním 

požadavků na přístupnost; 

 iii) vydávat doporučení 

poskytovatelům audiovizuálních 

mediálních služeb s cílem zlepšit kvalitu 

jejich služeb zajišťujících přístup; 

 iv) případně přijímat normy s cílem 

zajistit interoperabilitu televizních služeb 

a zařízení, aby mohli uživatelé přijímat, 

dekódovat a zobrazovat služby zajišťující 

přístup osobám se zdravotním postižením, 

a nařizovat používání těchto norem. Při 

stanovování jakýchkoli norem týkajících 
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se zařízení by měly být konzultovány 

organizace zastupující osoby se 

zdravotním postižením, poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb 

a výrobce těchto zařízení; 

 v) vyřizovat stížnosti diváků týkající 

se přístupnosti a patřičně vykonávat své 

pravomoci k prosazování předpisů.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „4a. Členské státy zajistí, aby byly 

vnitrostátní regulační orgány odpovědné 

za udělování a prodlužování vysílacích 

licencí. Základní podmínky a kritéria pro 

udělování a prodlužování vysílacích 

licencí jsou jasně vymezeny ve 

vnitrostátním právu. Předpisy upravující 

postup pro udělování a prodlužování 

vysílacích licencí jsou jasné a přesné 

a jsou uplatňovány otevřeným, 

transparentním a nestranným způsobem. 

Příslušná rozhodnutí jsou zveřejňována. 

Zveřejňovány jsou i výzvy k podávání 

nabídek, jež stanoví podmínky, které musí 

uchazeči splnit, a obsah žádosti o licenci. 

Kritéria pro stanovení celkového počtu 

licencí, jež budou uděleny, jsou jasná, 

transparentní a odrážejí technologické 

možnosti a pokrok.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „4a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační subjekty a orgány 

určily jednotné a veřejně dostupné 

kontaktní místo pro získávání informací 

a podávání stížností o otázkách 

přístupnosti uvedených v článku 7. 

Or. en 

Odůvodnění 

S cílem podpořit provádění požadavků na přístupnost. 

 

Pozměňovací návrh  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „4b. Členské státy ve vnitrostátním 

právu stanoví postup pro jmenování 

ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členů kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce. Členské státy zajistí, 

aby se tohoto postupu mohly zúčastnit 

všechny zúčastněné strany, výzva 

k vyjádření zájmu byla zveřejněna a aby 

požadované odborné požadavky 

odpovídaly úkolům, jež mají být plněny.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1000 

Milan Zver 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního 

regulačního orgánu nebo členy 

kolektivního orgánu plnícího jeho funkce 

v rámci vnitrostátního regulačního 

orgánu lze odvolat pouze v případě, že již 

nesplňují podmínky požadované pro 

výkon jejich povinností, které jsou předem 

stanoveny ve vnitrostátním právu. 

Rozhodnutí o odvolání musí být 

zveřejněno a odůvodněno. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 

v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Rozhodnutí 

o odvolání musí být zveřejněno 

a odůvodněno. 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 

v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Rozhodnutí 

o odvolání musí být zveřejněno 

a odůvodněno. Délka funkčního období 

ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členů kolektivního orgánu 
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plnícího jeho funkce je stanovena předem 

ve vnitrostátním právu a nesmí být nijak 

změněna před jeho vypršením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 

v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Rozhodnutí 

o odvolání musí být zveřejněno 

a odůvodněno. 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 

v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu, a na základě 

odůvodněného předchozího oznámení. 

Rozhodnutí o odvolání musí být 

zveřejněno a odůvodněno. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního 

regulačního orgánu lze odvolat pouze 
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v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Rozhodnutí 

o odvolání musí být zveřejněno 

a odůvodněno. 

v případě, že již nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností, 

které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Řádně odůvodněné 

rozhodnutí o odvolání musí být zveřejněno, 

stejně jako odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k potenciálnímu dopadu odvolání ředitele vnitrostátního regulačního orgánu je 

nezbytné, aby se tomuto kroku dostalo náležité publicity a byla zaručena racionalita, tj. řádné 

zdůvodnění daného rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo členy kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce v rámci 

vnitrostátního regulačního orgánu lze 

odvolat pouze v případě, že již nesplňují 

podmínky požadované pro výkon jejich 

povinností, které jsou předem stanoveny ve 

vnitrostátním právu. Rozhodnutí 

o odvolání musí být zveřejněno 

a odůvodněno. 

5. Členy nezávislého vnitrostátního 

regulačního orgánu nebo odpovídajícího 

veřejného subjektu, včetně jeho ředitele, 

lze odvolat pouze v případě, že již 

nesplňují podmínky požadované pro výkon 

jejich povinností, které jsou předem 

stanoveny ve vnitrostátním právu. 

Rozhodnutí o odvolání, včetně příslušného 

odůvodnění, musí být zveřejněno snadno 

dostupným a transparentním způsobem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1005 

Milan Zver 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní. 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní. 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují snadno dostupným 

a transparentním způsobem. Členské státy 

rovněž zajistí, aby nezávislé vnitrostátní 

regulační orgány měly odpovídající 

finanční a lidské zdroje, jež jim umožní 

vykonávat pravomoci, které jim byly 

svěřeny, včetně nezbytných organizačních 

opatření, aby se mohly aktivně účastnit 

činnosti skupiny ERGA a přispívat k ní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní. 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, podílet se aktivně na úkolech 

prováděných skupinou ERGA podle této 

směrnice a efektivně k nim přispívat. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátním regulačním orgánům by měly být poskytnuty dostatečné zdroje, aby se podílely 

na úkolech skupiny ERGA a efektivně je prováděly. 

 

Pozměňovací návrh  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „6a. Členské státy zajistí, aby byl 

vnitrostátní regulační orgán vždy funkční. 

Pokud skončí funkční období ředitele 

vnitrostátního regulačního orgánu nebo 

jednoho ze členů kolektivního orgánu 

plnícího jeho funkce, je tato pozice 

okamžitě obsazena; pokud se tak nestane, 

je toto funkční období prodlouženo, dokud 

nebude formálně jmenován jeho 

nástupce.“ 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1009 

Dietmar Köster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel, jehož 

osobní práva jsou přímo postižena 

audiovizuálním mediálním obsahem, nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné, rychlé 

a finančně dostupné mechanismy pro 

odvolání proti jakémukoli rozhodnutí 

nezávislého vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo odpovídajícího veřejného 

subjektu. Tento odvolací orgán je 

nezávislý na stranách odvolacího řízení 
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odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 
a zajišťuje mimo jiné dodržování zásad 

stanovených v odstavcích 2 a 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel audiovizuálních mediálních 

služeb, který je dotčen rozhodnutím 

vnitrostátního regulačního orgánu, právo 

odvolat se proti rozhodnutí k odvolacímu 

orgánu. Tento odvolací orgán je nezávislý 

na stranách odvolacího řízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odvolací orgán, kterým by měl být soud, 

musí mít příslušné odborné znalosti 

potřebné pro účinný výkon svých funkcí. 

Členské státy zajistí, aby skutková 

podstata případu byla řádně posouzena 

a aby existoval účinný odvolací 

mechanismus. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do rozhodnutí o jakémkoli odvolání 

zůstává v platnosti rozhodnutí 

vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 

nejsou povolena dočasná opatření 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy.; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1014 

Louise Bours 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 30 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

22) doplňuje se nový článek 30a, který 

zní: 

vypouští se 

„Článek 30a  

1. Tímto se zřizuje skupina 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby (ERGA). 

 

2. Sestává z vnitrostátních 

nezávislých regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb. Ty 

musí být zastoupeny svými vedoucími 

pracovníky nebo výše postavenými 

jmenovanými zástupci daného 

vnitrostátního regulačního orgánu, který 
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je primárně příslušný pro dohled nad 

audiovizuálními mediálními službami, 

případně pokud vnitrostátní regulační 

orgán neexistuje, jinými zástupci, které 

zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

3. Úkoly členů skupiny ERGA jsou 

následující: 

 

a) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v jejím úsilí zajistit důsledné provádění 

regulačního rámce pro audiovizuální 

mediální služby ve všech členských 

státech; 

 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

 

c) zajišťovat výměnu zkušeností 

a osvědčených postupů, pokud jde 

o uplatňování předpisového rámce pro 

audiovizuální mediální služby; 

 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4; 

 

e) na žádost Komise poskytovat 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b, v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, 

v čl. 9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

 

4. Komise má pravomoc přijmout 

jednací řád skupiny ERGA prováděcím 

aktem.“; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Sestává z vnitrostátních nezávislých 

regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb. Ty 

musí být zastoupeny svými vedoucími 

pracovníky nebo výše postavenými 

jmenovanými zástupci daného 

vnitrostátního regulačního orgánu, který je 

primárně příslušný pro dohled nad 

audiovizuálními mediálními službami, 

případně pokud vnitrostátní regulační 

orgán neexistuje, jinými zástupci, které 

zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

2. Sestává z vnitrostátních nezávislých 

regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb, včetně 

nezávislých regulačních orgánů na nižší 

než státní úrovni, které jsou plně 

kompetentní v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb. Ty musí být 

zastoupeny svými vedoucími pracovníky 

nebo výše postavenými jmenovanými 

zástupci daného vnitrostátního regulačního 

orgánu, který je primárně příslušný pro 

dohled nad audiovizuálními mediálními 

službami, případně pokud vnitrostátní 

regulační orgán neexistuje, jinými zástupci, 

které zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

Or. es 

Odůvodnění 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 

reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Pozměňovací návrh  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Sestává z vnitrostátních nezávislých 

regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb. Ty 

musí být zastoupeny svými vedoucími 

pracovníky nebo výše postavenými 

jmenovanými zástupci daného 

vnitrostátního regulačního orgánu, který je 

primárně příslušný pro dohled nad 

audiovizuálními mediálními službami, 

případně pokud vnitrostátní regulační 

orgán neexistuje, jinými zástupci, které 

zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

2. Sestává z vnitrostátních nezávislých 

regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb, k nimž 

mohou patřit i ty regionální nezávislé 

regulační subjekty a orgány, jež mají 

v této oblasti plnou pravomoc. Ty musí být 

zastoupeny svými vedoucími pracovníky 

nebo výše postavenými jmenovanými 

zástupci daného vnitrostátního regulačního 

orgánu, který je primárně příslušný pro 

dohled nad audiovizuálními mediálními 

službami, případně pokud vnitrostátní 

regulační orgán neexistuje, jinými zástupci, 

které zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Sestává z vnitrostátních 

nezávislých regulačních orgánů v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb. Ty 

musí být zastoupeny svými vedoucími 

pracovníky nebo výše postavenými 

jmenovanými zástupci daného 

vnitrostátního regulačního orgánu, který 

je primárně příslušný pro dohled nad 

audiovizuálními mediálními službami, 

případně pokud vnitrostátní regulační 

orgán neexistuje, jinými zástupci, které 

zvolí podle svých postupů. Zasedání 

skupiny se účastní zástupce Komise. 

2. Sestává z nezávislých 

vnitrostátních regulačních orgánů nebo 

odpovídajících veřejných subjektů, jež 

jsou primárně odpovědné za dohled nad 

audiovizuálními mediálními službami ve 

smyslu článku 29. Každý nezávislý 

vnitrostátní regulační orgán nebo 

odpovídající veřejný subjekt jmenuje 

zástupce na vysoké úrovni do skupiny 

ERGA, který před svým jmenováním 

vystoupí v Evropském parlamentu v rámci 

slyšení. Tito zástupci usilují o to, aby 

skupina ERGA plnila své úkoly 

nestranně, transparentně a v nejlepším 

zájmu Unie. Komise jmenuje do skupiny 

ERGA styčného zástupce na vysoké 
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úrovni. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v jejím úsilí zajistit důsledné provádění 

regulačního rámce pro audiovizuální 

mediální služby ve všech členských 

státech; 

a) poskytovat členským státům 

a Komisi rady a pomáhat jim v jejich úsilí 

zajistit důsledné provádění regulačního 

rámce pro audiovizuální mediální služby 

ve všech členských státech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v jejím úsilí zajistit důsledné provádění 

regulačního rámce pro audiovizuální 

mediální služby ve všech členských 

státech; 

a) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v jejím úsilí zajistit důsledné provádění 

regulačního rámce Unie pro audiovizuální 

mediální služby ve všech členských 

státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1020 

Isabella Adinolfi 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) poskytovat strategické vstupy 

Komisi týkající se její audiovizuální 

mediální politiky, a to ve všech fázích 

politického cyklu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Kdykoli je to 

možné, konzultuje skupina ERGA 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele a získává od nich potřebné 

informace, aby mohla formulovat své 

postoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise, včetně 

jakéhokoli ohrožení plurality médií 

a nezávislosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. Je-li to opodstatněné z hlediska 

poskytování rad Komisi o některých 

otázkách, může tato skupina za účelem 

shromáždění potřebných informací 

konzultovat kontaktní výbor, účastníky 

trhu, spotřebitele a konečné uživatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise a regulačních 

subjektů a orgánů, jež jsou členy skupiny 

ERGA. Je-li to opodstatněné z hlediska 

poskytování rad Komisi o některých 

otázkách, může tato skupina za účelem 

shromáždění potřebných informací 

konzultovat účastníky trhu, spotřebitele 

a konečné uživatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

b) poskytovat členským státům 

a Komisi rady a pomáhat jim ve všech 

záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4; 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3, 4 a 7; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4; 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3, 4 a 7; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné, aby byla k úkolům skupiny ERGA přiřazena odpovědnost za dohled nad 

přístupností či její usnadňování, jak vyžaduje článek 7. 

 

Pozměňovací návrh  1027 

Julie Ward 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4; 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3, 4 a 7; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) na žádost Komise poskytovat 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b, v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, 

e) na žádost Komise poskytovat 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b, v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, 
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v čl. 9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

v čl. 9 odst. 4, v čl. 13 odst. 4 a k veškerým 

záležitostem týkajícím se audiovizuálních 

mediálních služeb, zejména v oblasti 

ochrany nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) na žádost Komise poskytovat 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b, v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, 

v čl. 9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

e) na žádost členských států nebo 

Komise poskytovat stanoviska k otázkám 

uvedeným v čl. 2 odst. 5b, v čl. 6a odst. 3, 

v čl. 9 odst. 2, v čl. 9 odst. 4 a k veškerým 

záležitostem týkajícím se audiovizuálních 

mediálních služeb, zejména v oblasti 

ochrany nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) v případě nutnosti poskytovat svým 

členům pokyny týkající se uplatňování 

jakéhokoli obsahu této směrnice. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise má pravomoc přijmout 

jednací řád skupiny ERGA prováděcím 

aktem.; 

4. Komise má pravomoc přijmout 

prováděcím aktem v souladu se zásadami 

uvedenými v čl. 30 odst. 2 a v odst. 2 

druhém pododstavci jednací řád skupiny 

ERGA, který zahrnuje úkoly uvedené 

v odstavci 3. Skupina ERGA přijme kodex 

chování pro své zástupce na vysoké 

úrovni. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Skupina ERGA vypracuje výroční 

zprávu o své činnosti, kterou předloží 

Evropskému parlamentu a Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Zápisy týkající se činnosti skupiny 

ERGA, včetně pořadů jednání a zápisů ze 

schůzí na vysoké úrovni, jakož i výroční 

zpráva této skupiny, jsou zveřejňovány 

snadno dostupným a transparentním 

způsobem, s výjimkou případů řádně 

odůvodněných žádostí členů této skupiny 

o důvěrné projednávání citlivých 

informací. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 31 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 22a) Článek 31 se nahrazuje tímto: 

„Článek 31 „Článek 31 

V oblastech, které nejsou upraveny touto 

směrnicí, se tato směrnice nedotýká práv 

a povinností členských států vyplývajících 

ze stávajících úmluv v odvětví 

telekomunikací a televizního vysílání. 

V oblastech, které nejsou upraveny touto 

směrnicí, se tato směrnice nedotýká práv 

a povinností členských států vyplývajících 

ze stávajících úmluv v odvětví 

telekomunikací a televizního vysílání. 

Členské státy mohou za účelem vyjasnění 

jakékoli kontroverze týkající se oblasti 

působnosti tohoto ustanovení požádat 

o stanovisko skupinu ERGA. 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – článek 31 – 

jímž se návrh Komise nezabývá.) 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – článek 29 – jímž 

se návrh Komise nezabývá. 

 

Pozměňovací návrh  1035 

Louise Bours 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

23) Článek 33 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„Článek 33  

Komise sleduje, jak členské státy uplatňují 

tuto směrnici, včetně jejího uplatňování 

společné regulace a samoregulace 

prostřednictvím kodexů přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

 

Do [date – no later than 10 years after 

adoption] předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě hodnocení ex post, 

které bude případně doplněno návrhy na 

její přezkum, s cílem změřit dopad 

směrnice a její přidanou hodnotu.“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise sleduje, jak členské státy uplatňují 

tuto směrnici, včetně jejího uplatňování 

společné regulace a samoregulace 

prostřednictvím kodexů přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

Komise sleduje, jak členské státy uplatňují 

tuto směrnici, včetně jejího uplatňování 

společné regulace a samoregulace 

prostřednictvím případných kodexů na 

vnitrostátní úrovni a rovnocenných 

nástrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise sleduje, jak členské státy uplatňují 

tuto směrnici, včetně jejího uplatňování 

společné regulace a samoregulace 

prostřednictvím kodexů přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

Členské státy informují Komisi 

o sledování toho, jak se tato směrnice 

uplatňuje, včetně jejího uplatňování 

společné regulace a samoregulace 

prostřednictvím kodexů přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 
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této směrnice. této směrnice. Tato zpráva zahrnuje 

zvláštní oddíly, které se podrobně zabývají 

hodnocením skutečných úspěchů a obtíží, 

jež se vyskytují na poli audiovizuálních 

mediálních služeb, pokud jde o: 

 a) omezení vystavení veřejnosti 

obchodním sdělením, zvláště s ohledem na 

nezletilé a další kategorie zranitelných 

osob a celkové dodržování této směrnice, 

 b) dodržování pravidel vnitřního 

trhu, 

 c) všechny aspekty plurality, zvláště 

s ohledem na informace, politiku 

a společnost, 

 d) efektivní plnění závazků veřejné 

služby, 

 e) odstranění překážek přístupnosti, 

 f)  uplatňování společné regulace 

a samoregulace prostřednictvím 

případných kodexů na vnitrostátní úrovni 

a rovnocenných nástrojů a míru, do které 

jsou tyto nástroje důkazem skutečného 

potenciálu dosáhnout cílů této směrnice, 

 g) operační schopnost prokázanou 

nezávislými vnitrostátními regulačními 

orgány nebo odpovídajícími veřejnými 

subjekty, 

 h) operační schopnost prokázanou 

skupinou ERGA a kontaktním výborem, 

 i) přísnější pravidla stanovená 

jednotlivými členskými státy a zkušenosti 

s jejich uplatňováním, 

 l) skutečné provádění ustanovení 

týkajících se práva na odpověď ze strany 

členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice a popřípadě podá další 

návrhy na její přizpůsobení vývoji 

v odvětví audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména s ohledem na 

technologický vývoj, vývoj chování 

spotřebitelů, konkurenceschopnost tohoto 

odvětví a úroveň mediální gramotnosti ve 

všech členských státech. Zpráva rovněž 

posoudí otázku reklamních praktik, 

zejména těch zaměřených na děti, 

efektivní propagace evropských děl 

a účinnosti postupů samoregulace 

a společné regulace ve všech členských 

státech. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k nové oblasti působnosti této směrnice je možné. že budou v budoucnu nutné 

úpravy, a to v závislosti na tom, jak se postupně vyvinou určité citlivé otázky. 

 

Pozměňovací návrh  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 



 

AM\1107683CS.docx 93/95 PE592.350v01-00 

 CS 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice a popřípadě podá další 

návrhy na její přizpůsobení vývoji 

v odvětví audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména s ohledem na nejnovější 

technický vývoj, konkurenceschopnost 

tohoto odvětví, jakož i zprávu o postupech, 

politikách a doprovodných opatřeních 

podporovaných členskými státy v oblasti 

mediální gramotnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice, zejména s ohledem na 

nejnovější technický vývoj, 

konkurenceschopnost tohoto odvětví, 

ochranu dětí a úroveň mediální 

gramotnosti ve všech členských státech. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vrácení odkazu na mediální gramotnost. Viz pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 42a 

a 42b. 
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Pozměňovací návrh  1042 

Silvia Costa 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice ve všech členských státech, 

jakož i zprávu o postupech, politikách 

a akcích podporovaných členskými státy 

v oblasti mediální gramotnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Má-li být mediální gramotnost efektivní, je nutné aktivně zapojit všechny členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than three years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Or. en 

 



 

AM\1107683CS.docx 95/95 PE592.350v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  1044 

Louise Bours 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy uvedou v účinnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do 

[date – no later than 1 year after entry into 

force]. Znění těchto předpisů neprodleně 

sdělí Komisi. 

Členské státy uvedou v účinnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do 

[date – no later than five years after entry 

into force]. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. 

Or. en 

 


