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Pozmeňujúci návrh  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti 

od konkrétneho prípadu: 

vypúšťa sa 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v 

podmienkach poskytovateľov platforiem 

na zdieľanie videí; 

 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie 

videí v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

platforiem na zdieľanie videí hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 
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účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  880 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti 

od konkrétneho prípadu: 

vypúšťa sa 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v 

podmienkach poskytovateľov platforiem 

na zdieľanie videí; 

 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie 

videí v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

platforiem na zdieľanie videí hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 
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vývin maloletých; 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  881 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od 

konkrétneho prípadu: 

Opatrenia načrtnuté v takomto kódexe 

správania zahŕňajú v závislosti od 

konkrétneho prípadu: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  882 

Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti 

od konkrétneho prípadu: 

Uvedené opatrenia môžu v závislosti od 

konkrétneho prípadu zahŕňať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  883 

Dita Charanzová 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti 

od konkrétneho prípadu: 

Uvedené opatrenia môžu v závislosti od 

konkrétneho prípadu zahŕňať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  884 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v 

podmienkach poskytovateľov platforiem 

na zdieľanie videí; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov a) uplatňovanie pojmov a definícií, 
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podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, 

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

ktoré prijali členské štáty v oblasti 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, 

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  886 

Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

a) stanovenie práv a povinností 

používateľov v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, pokiaľ ide o podnecovanie k násiliu 

alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 

písm. b), a obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých, v súlade s článkami 6 a 12; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  887 

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

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

a) definovanie a uplatňovanie práv 

a povinností používateľov v podmienkach 
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ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, pokiaľ ide o podnecovanie k násiliu 

alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 

písm. b), a obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný alebo duševný vývin maloletých, v 

súlade s článkami 6 a 12; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  888 

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

Kashetu Kyenge 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, 

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

a) spresnenie charakteristík a 

uplatňovanie podnecovania k násiliu alebo 

nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 písm. 

b), a obsahu, ktorý môže narušiť telesný 

alebo duševný vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  889 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, 

nezákonného obsahu a obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 
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duševný alebo morálny vývin maloletých, 

v súlade s článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  890 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  891 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

transparentných mechanizmov, vďaka 

ktorým budú používatelia platforiem na 

zdieľanie videí môcť dotknutým 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí nahlasovať alebo označovať obsah 

uvedený v odseku 1, ktorý je uložený na 

tejto platforme; 



 

PE592.350v01-00 10/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  892 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

b) zriadenie a prevádzkovanie ľahko 

používateľných mechanizmov, vďaka 

ktorým budú používatelia platforiem na 

zdieľanie videí môcť dotknutým 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí nahlasovať alebo označovať obsah 

uvedený v odseku 1, ktorý je uložený na 

tejto platforme; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  893 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) mechanizmus zriadený podľa 

písmena b) bude vytvorený na základe 

transparentnosti a musí poskytovať 

informácie používateľom platforiem na 

zdieľanie videí a zverejňovať opatrenia 

prijaté v súvislosti s nahláseným a/alebo 

označeným obsahom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  894 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom platforiem 

na zdieľanie videí, na aký účel slúži 

nahlasovanie a označovanie uvedené 

v písmene b); 

Or. en 

Odôvodnenie 

Predchádzajúce písmeno f). Došlo k jeho presunu, keďže logicky sa viac hodí za písmeno b), 

ktoré sa tiež venuje mechanizmom nahlasovania a označovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  895 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie 

videí v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  896 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých; 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade známeho obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica by nemala ísť nad rámec toho, čo sa stanovuje v smernici 2000/31/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých; 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný alebo duševný vývin maloletých; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  898 

Isabella Adinolfi 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

platforiem na zdieľanie videí hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  899 

Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto písmeno je zbytočné, keďže systém rodičovskej kontroly možno nainštalovať na úrovni 

siete alebo softvéru. 

 

Pozmeňujúci návrh  900 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  901 

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

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný alebo duševný vývin 

maloletých; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  902 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  903 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica by nemala ísť nad rámec toho, čo sa stanovuje v smernici 2000/31/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  904 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

transparentných, ľahko použiteľných 

a účinných postupov na riešenie 

a vyriešenie sporov medzi poskytovateľom 

platformy na zdieľanie videí a jeho 

používateľmi, pokiaľ ide o vykonávanie 

opatrení uvedených v písmenách b) až e) 

a mieru, do akej sú tieto opatrenia 

v súlade s kódexom správania. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Z návrhu Komisie jasne nevyplýva potreba vytvoriť mechanizmy na riešenie sporov 

a vymedziť, kto by ich mal vytvoriť s ohľadom na akékoľvek rozšírenie pôsobnosti tejto 

smernice na platformy na zdieľanie videí. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vyriešiť túto 

otázku. 

 

Pozmeňujúci návrh  905 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký účel 

slúži nahlasovanie a označovanie uvedené 

v bode b). 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký účel 

slúži nahlasovanie a označovanie uvedené 

v písmene b) a akú má platnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, ktoré používateľom platforiem 

na zdieľanie videí transparentne 

objasňujú, na aký účel slúži nahlasovanie a 

označovanie uvedené v písmene b). 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  907 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. To, čo predstavuje primerané 

opatrenie na účely odseku 1, sa určí so 

zreteľom na povahu predmetného 

obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, 

vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť 

chránené, ako aj práva a dotknuté 

oprávnené záujmy vrátane záujmov 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí a používateľov, ktorí vytvorili 

a/alebo nahrali obsah, ako aj so zreteľom 

na verejný záujem. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s vypustením článku 1 ods. 1 bodu 19 (článku 28a ods. 2). Ak 

budú obe zmeny prijaté, tento text by sa mal uvádzať ako článok 1 ods. 1 bod 19 (článok 28a 

ods. 2a). 

 

Pozmeňujúci návrh  908 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

vypúšťa sa 
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7. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

7. 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 Európska 

komisia podporí koreguláciu podľa článku 

4 ods. 7 prostredníctvom prijatia 

usmernení, ktorými sa zabezpečí, že 

kódexy správania budú v súlade 

s ustanoveniami tejto smernice a budú 

plne dodržiavať povinnosti vyplývajúce 

z Charty základných práv Európskej únie, 

najmä jej článku 52. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu a samoreguláciu 

podľa článku 4 ods. 7 pre platformy 
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ods. 7. sociálnych sietí, ktoré spĺňajú požiadavky 

na služby platforiem na zdieľanie videí. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  911 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

7. 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 a bez toho, 

aby bolo dotknuté prijatie regulačných 

opatrení, členské štáty môžu podporiť 

iniciatívy v oblasti koregulácie podľa 

článku 4 ods. 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  912 

Milan Zver 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

7. 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

môžu podporiť koreguláciu podľa článku 4 

ods. 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  913 

Kaja Kallas 



 

PE592.350v01-00 20/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

7. 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia samoreguláciu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  914 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vykonávali a zverejňovali pravidelné 

audity svojej činnosti v súlade s kódexom 

správania uvedeným v odseku 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  915 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

vypúšťa sa 
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opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  916 

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

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty v spolupráci 

s Komisiou a skupinou ERGA podporia 

vytvorenie kódexu správania Únie, ktorý 

bude zahŕňať usmernenia k podmienkam 

vzťahujúcim sa na odstránenie obsahu 

uvedeného v písmenách a) a b) v odseku 1 

tohto článku, v súlade s právom Únie 

a Chartou základných práv Európskej 

únie. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto 

článku prijatých poskytovateľmi platformy 

na zdieľanie videí, a to najmä pokiaľ ide 

o slobodu prejavu a právo na informácie. 

Členské štáty zveria túto úlohu orgánom 

určeným v súlade s článkom 30. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  917 

Marietje Schaake 

 



 

PE592.350v01-00 22/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty v spolupráci 

s Komisiou a skupinou ERGA zavedú 

potrebné mechanizmy na pravidelné 

posudzovanie transparentnosti, 

nevyhnutnosti, účinnosti a primeranosti 
opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí, najmä pokiaľ ide 

o slobodu prejavu a právo na informácie. 

Členské štáty zveria túto úlohu orgánom 

určeným v súlade s článkom 30. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. V prípade, že sa koregulácia 

alebo samoregulácia ukáže ako neúčinná, 

národné regulačné orgány sa môžu 

chopiť svojich účinných právomocí. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  919 

Dietmar Köster 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30 a udelia im účinné právomoci 

v prípade, že samoregulácia alebo 

koregulácia nebude účinná. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie 

transparentnosti, nevyhnutnosti, účinnosti 

a primeranosti opatrení uvedených v 

odsekoch 2 a 3 prijatých poskytovateľmi 

platformy na zdieľanie videí. Členské štáty 

zveria túto úlohu príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu, ktorým môžu byť 

orgány určené v súlade s článkom 30. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  921 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a - odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie 

transparentnosti, nevyhnutnosti, 

primeranosti a vhodnosti opatrení 

uvedených v odsekoch 2 a 3 prijatých 

poskytovateľmi platformy na zdieľanie 

videí. Členské štáty zveria túto úlohu 

orgánom určeným v súlade s článkom 30. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  922 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na nahlasovanie 

vykonávania a účinnosti opatrení 

prijatých v súlade s odsekmi 2 a 2a. 

Členské štáty zveria túto úlohu orgánom 

určeným v súlade s článkom 30. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh odkazuje na odsek 2a s ohľadom na budúce prečíslovanie. 
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Pozmeňujúci návrh  923 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad 

tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad 

tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

vypúšťa sa 
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smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  925 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad 

tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  926 

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

Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu pod podmienkou, že na účely tejto 

smernice bude akékoľvek opatrenie 

prijaté s cieľom obmedziť online šírenie 

nezákonného obsahu alebo akékoľvek 

jeho sprístupňovanie verejnosti v súlade 

s Chartou základných práv Európskej 

únie, bude sa obmedzovať len na to, čo je 

nevyhnutné a primerané, a bude sa 

vykonávať na základe predchádzajúceho 

povolenia súdu. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sú pri prijímaní 

takýchto opatrení povinné dodržiavať 

podmienky stanovené uplatniteľným 

právom Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 

2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 

2011/93/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  927 

Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

5. Pri prijímaní opatrení týkajúcich 

sa obsahu, ktorý bol vyhlásený za 

nezákonný, sú členské štáty povinné 

dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 
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povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 
Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

5. Členským štátom to nebráni 

ukladať prísnejšie opatrenia voči 

nezákonnému obsahu. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sú pri prijímaní 

takýchto opatrení povinné dodržiavať 

podmienky stanovené uplatniteľným 

právom Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 

2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 

2011/93/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  929 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 5. Členské štáty nepoužijú voči 
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poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. V 

závislosti od konkrétneho prípadu sú pri 

prijímaní takýchto opatrení povinné 

dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica by nemala ísť nad rámec toho, čo sa stanovuje v smernici 2000/31/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  930 

Dietmar Köster 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

5. Členským štátom to nebráni 

ukladať konkrétnejšie alebo prísnejšie 

opatrenia, najmä, ale nielen pokiaľ ide 

o nezákonný obsah. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sú pri prijímaní 

takýchto opatrení povinné dodržiavať 

podmienky stanovené uplatniteľným 

právom Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 

2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 

2011/93/EÚ. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

5. Členským štátom sa nebráni v tom, 

aby voči poskytovateľom platforiem na 

zdieľanie videí použili podrobnejšie alebo 

prísnejšie opatrenia, najmä pokiaľ ide 

o nezákonný obsah. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sú pri prijímaní 

takýchto opatrení povinné dodržiavať 

podmienky stanovené uplatniteľným 

právom Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 

2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 

2011/93/EÚ. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

5. Členské štáty môžu použiť voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 



 

AM\1107683SK.docx 31/96 PE592.350v01-00 

 SK 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  933 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie 

sporov medzi používateľmi a 

poskytovateľmi platforiem na zdieľanie 

videí týkajúcich sa uplatňovania 

primeraných opatrení uvedených v 

odsekoch 1 a 2. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento bod sa presúva a mení na základe článku 28a ods. 2 pododseku 2 písm. f). 

 

Pozmeňujúci návrh  934 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie 

sporov medzi používateľmi a 

poskytovateľmi platforiem na zdieľanie 

vypúšťa sa 
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videí týkajúcich sa uplatňovania 

primeraných opatrení uvedených v 

odsekoch 1 a 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  935 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

6. Členské štáty v rámci svojej 

jurisdikcie a v súlade so slobodami 

a právami zakotvenými v Charte 

základných práv Európskej únie zavedú 

mechanizmy podávania administratívnych 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. Týmto 

ustanovením nie sú dotknuté 

občianskoprávne a trestnoprávne 

prostriedky nápravy podľa vnútroštátneho 

práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  936 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali a aby sa zverejňovali 

mechanizmy podávania sťažností a 

nápravy na urovnávanie sporov medzi 

používateľmi a poskytovateľmi platforiem 

na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  937 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali účinné mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  938 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA vypúšťa sa 
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podporia poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie 

postupy týkajúce sa koregulačných 

systémov v celej Únii. Komisia v prípade 

potreby uľahčí vypracovanie kódexov 

správania Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

7. Členské štáty, Komisia a skupina 

ERGA podporia poskytovateľov platforiem 

na zdieľanie videí, aby si vymieňali 

najlepšie postupy týkajúce sa 

koregulačných systémov v celej Únii. 

Členské štáty v prípade potreby 

spolupracujú s cieľom vypracovať 

podnecujúce kódexy správania Únie, 

pričom Komisia môže v prípade potreby 

zohrávať koordinačnú úlohu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  940 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. Komisia zverejní tieto najlepšie 

postupy účinným a ľahko dostupným 

spôsobom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú napríklad 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  942 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie dobrovoľných 

kódexov správania Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh 

kódexov správania Únie a zmien 

existujúcich kódexov správania Únie. 

Komisia môže požiadať skupinu ERGA o 

vydanie stanoviska k návrhom, zmenám 

alebo rozšíreniam týchto kódexov 

správania. Komisia môže tieto kódexy 

správania zverejniť, pričom im vyčlení 

taký priestor, aký uzná za vhodný. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  944 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh 

kódexov správania Únie a zmien 

existujúcich kódexov správania Únie. 

Komisia môže požiadať skupinu ERGA o 

vydanie stanoviska k návrhom, zmenám 

alebo rozšíreniam týchto kódexov 

správania. Komisia môže tieto kódexy 

správania zverejniť, pričom im vyčlení 

taký priestor, aký uzná za vhodný. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  945 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Podľa článku 4 ods. 7 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, prípadne organizácie zastupujúce 

týchto poskytovateľov v tejto súvislosti 

predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia zabezpečí, aby boli návrhy 

koregulačných a samoregulačných 

iniciatív Únie a zmeny alebo rozšírenia 

súčasných kódexov správania Únie účinne 

a ľahko dostupné pre verejnosť ešte pred 
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ich prijatím. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  946 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania a zmien existujúcich kódexov 

správania. Komisia bude tieto kódexy 

správania náležite propagovať, aby sa 

podporovala výmena najlepších postupov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia členským štátom návrh 

kódexov správania Únie a zmien 

existujúcich kódexov správania Únie. 
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požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

Členské štáty môžu požiadať skupinu 

ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, 

zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov 

správania. Členské štáty a subsidiárne 

Komisia môžu tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  948 

Dita Charanzová 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh 

dobrovoľných kódexov správania Únie a 

zmien existujúcich dobrovoľných kódexov 

správania Únie. Komisia môže požiadať 

skupinu ERGA o vydanie stanoviska k 

návrhom, zmenám alebo rozšíreniam 

týchto kódexov správania. Komisia môže 

tieto kódexy správania zverejniť, pričom 

im vyčlení taký priestor, aký uzná za 

vhodný. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  949 

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

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 



 

PE592.350v01-00 40/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia tieto kódexy správania zverejní, 

pričom im vyčlení taký priestor, aký uzná 

za vhodný. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  950 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia požiada 

skupinu ERGA o vydanie stanoviska k 

návrhom, zmenám alebo rozšíreniam 

týchto kódexov správania. Komisia môže 

tieto kódexy správania zverejniť, pričom 

im vyčlení taký priestor, aký uzná za 

vhodný. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Členské štáty zabezpečia, aby na 

seba poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí prevzali rovnaké 

povinnosti ako poskytovatelia mediálnych 

služieb, a to v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v článkoch 9 až 11, ktoré sa 

týkajú audiovizuálnych komerčných 

oznamov umiestňovaných na ich 

platforme, keďže: 

 – vychádzajú z podobného 

ekonomického modelu, aký majú 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, 

 – sú zapojení do predaja 

a umiestňovania audiovizuálnych 

komerčných oznamov, 

 – alebo majú podiel na príjmoch, 

ktoré plynú z ich využívania. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a - odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Pokiaľ sú poskytovatelia platformy 

na zdieľanie videí zapojení do predaja 

alebo umiestňovania audiovizuálnych 

komerčných oznamov, členské štáty 

zabezpečia, aby na seba prevzali rovnaké 

povinnosti ako poskytovatelia mediálnych 

služieb v súlade s požiadavkami 
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uvedenými v článkoch 9 až 11, ktoré sa 

týkajú audiovizuálnych komerčných 

oznamov, sponzorstva a umiestňovania 

produktov sprístupňovaného na ich 

platforme. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo na ich území, ale 

ktorých materská spoločnosť alebo dcérska 

spoločnosť má sídlo na ich území alebo 

ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt 

tejto skupiny má sídlo na ich území, 

považovali za usadených na ich území na 

účely článku 3 ods. 1 smernice 

2000/31/EHS. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí: 

 a) ktorí nemajú sídlo na ich území, ale 

ktorých materská spoločnosť alebo dcérska 

spoločnosť má sídlo na ich území alebo 

ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt 

tejto skupiny má sídlo na ich území, 

 b) ktorí majú sídlo v inom členskom 

štáte, pričom sa plne zameriavajú na 

divákov na ich území, považovali za 

usadených na ich území na účely článku 3 

ods. 1 smernice 2000/31/EHS. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo na ich území, ale 

ktorých materská spoločnosť alebo dcérska 

spoločnosť má sídlo na ich území alebo 

ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt 

tejto skupiny má sídlo na ich území, 

považovali za usadených na ich území na 

účely článku 3 ods. 1 smernice 

2000/31/EHS. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú napríklad 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo na ich území, ale 

ktorých materská spoločnosť alebo dcérska 

spoločnosť má sídlo na ich území alebo 

ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt 

tejto skupiny má sídlo na ich území, 

považovali za usadených na ich území na 

účely článku 3 ods. 1 smernice 

2000/31/EHS. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely uplatňovania prvého pododseku 

platí, že ak materská spoločnosť, dcérska 

spoločnosť alebo iný subjekt skupiny 

majú sídla v rôznych členských štátoch, 

poskytovateľ služby sa považuje za 

usadeného v tom členskom štáte, kde má 

sídlo jeho materská spoločnosť, alebo – v 

prípade absencie takéhoto subjektu – v 

členskom štáte, kde má sídlo jeho dcérska 

spoločnosť, alebo – v prípade absencie 

takéhoto subjektu – v členskom štáte, kde 

má sídlo iný subjekt skupiny. 

vypúšťa sa 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely uplatňovania druhého 

pododseku, ak existujú viaceré dcérske 

spoločnosti, z ktorých každá má sídlo v 

inom členskom štáte, alebo ak existuje 

niekoľko ďalších subjektov skupiny, z 

ktorých každý má sídlo v inom členskom 

štáte, dotknuté členské štáty zabezpečia, 

aby poskytovateľ určil, v ktorom z týchto 

členských štátov sa považuje za 

usadeného. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  957 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely uplatňovania druhého pododseku, 

ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z 

ktorých každá má sídlo v inom členskom 

štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších 

subjektov skupiny, z ktorých každý má 

sídlo v inom členskom štáte, dotknuté 

členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ 

určil, v ktorom z týchto členských štátov 

sa považuje za usadeného. 

Na účely uplatňovania druhého pododseku, 

ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z 

ktorých každá má sídlo v inom členskom 

štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších 

subjektov skupiny, z ktorých každý má 

sídlo v inom členskom štáte, dotknuté 

členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ 

jasne a okamžite vyhlásil, v ktorom z 

týchto členských štátov sa považuje za 

usadeného. Toto vyhlásenie sa počas 

kalendárneho roka nesmie zmeniť. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  958 

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

Ries 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 1– pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely uplatňovania druhého pododseku, 

ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z 

ktorých každá má sídlo v inom členskom 

štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších 

subjektov skupiny, z ktorých každý má 

sídlo v inom členskom štáte, dotknuté 

členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ 

určil, v ktorom z týchto členských štátov 

sa považuje za usadeného. 

Na účely uplatňovania druhého pododseku, 

ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z 

ktorých každá má sídlo v inom členskom 

štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších 

subjektov skupiny, z ktorých každý má 

sídlo v inom členskom štáte, poskytovateľ 

sa bude považovať za usadeného v tom 

členskom štáte, v ktorom pôsobí väčšina 

jeho pracovnej sily. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Bolo by neprimerané, keby sa poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí dávala možnosť 

vybrať si členský štát, v ktorom sa podľa tejto smernice budú považovať za usadených, keďže 

by to umožňovalo taktizovanie pri výbere súdu (tzv. forum-shopping). Umiestnenie väčšiny 

pracovnej sily je jasným a spoľahlivým kritériom na určenie toho, kde v Únii sa platforma 

nachádza. 

 

Pozmeňujúci návrh  959 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí so sídlom na ich území a 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí so sídlom na ich území a 
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kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 

smernice 2000/31/ES a v bode 1, na 

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby k týmto informáciám mali 

prístup príslušné nezávislé regulačné 

orgány.“ 

kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 

smernice 2000/31/ES a v bode 1, na 

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby príslušné nezávislé 

regulačné orgány a verejnosť mali ľahký 

a účinný prístup k týmto informáciám.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí so sídlom na ich území a 

kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 

smernice 2000/31/ES a v bode 1, na 

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby k týmto informáciám mali 

prístup príslušné nezávislé regulačné 

orgány.“ 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí so sídlom na ich území 

alebo tých, ktorí sa považujú za 

usadených na ich území, v súlade 

s kritériami stanovenými v odseku 1, na 

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby k týmto informáciám mali 

prístup príslušné nezávislé regulačné 

orgány.“ 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  961 

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

Ries, Andrea Bocskor 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa pri uplatňovaní článku 1 

dotknuté členské štáty nedohodnú na tom, 

ktorý členský štát má právomoc, bez 

zbytočného odkladu predložia túto 

záležitosť Komisii. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA, aby k záležitosti 

poskytla stanovisko do 15 pracovných dní 

od predloženia žiadosti Komisie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže platformy na zdieľanie videí sa zvyčajne zameriavajú na divákov na celom území Únie, 

medzi členskými štátmi by mohlo dôjsť k nezhodám, pokiaľ ide o určenie príslušných 

členských štátov na účely tejto smernice. Komisia by preto mala byť schopná určiť, ktorý 

členský štát má právomoc, tak ako to určuje v prípade iných audiovizuálnych mediálnych 

služieb podľa článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19a. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 28ba 

 Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, na ktorých sa vzťahuje právomoc 

týchto členských štátov, postarali o ľahký, 

priamy a stály prístup príjemcov služby 

aspoň k týmto informáciám: 

 a) názov poskytovateľa platformy na 

zdieľanie videí; 

 b) poštová adresa, na ktorej je 

poskytovateľ platformy na zdieľanie videí 

usadený; 
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 c) podrobnosti o platforme na 

zdieľanie videí vrátane jej adresy 

elektronickej pošty alebo internetovej 

stránky, na ktorej sa s ňou možno rýchlo 

priamym a účinným spôsobom 

skontaktovať; 

 d) členský štát, ktorý má právomoc 

nad poskytovateľmi platforiem na 

zdieľanie videí, a príslušné regulačné 

úrady alebo orgány dohľadu; 

 e) podrobnosti o vlastníckej štruktúre 

poskytovateľa platformy na zdieľanie 

videí vrátane informácií o vlastníkoch 

s najvýraznejším podielom na vlastníctve 

poskytovateľa.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom je zosúladiť povinnosti poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí týkajúce sa 

poskytovania informácií s poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 b (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19b. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 28bb 

 Členské štáty zabezpečia, aby 

audiovizuálne komerčné oznamy 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, na ktoré sa vzťahuje právomoc 

týchto členských štátov, boli v súlade 

s požiadavkami stanovenými v článku 9 

ods. 1, článku 10 a článku 11.“ 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Cieľom je zaviesť základné povinnosti v oblasti komerčných oznamov šírených na 

platformách. Tieto povinnosti sú zosúladené s povinnosťami, ktoré sú v tejto oblasti platia pre 

audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 c (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 b c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19c. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 28bc 

 1. Členské štáty zabezpečia, aby 

služby platforiem na zdieľanie videí 

zabezpečované poskytovateľmi platforiem 

na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje 

právomoc týchto členských štátov, 

v prípadoch, keď je to možné, a vhodnými 

prostriedkami podporovali prístup 

k európskym dielam. Táto podpora by sa 

mohla týkať okrem iného zdieľania 

a/alebo zdôrazňovania európskych diel 

v ponuke katalógov programov v rámci 

služby platforiem na zdieľanie videí. 

 2. Najneskôr do [dátum – najneskôr 

tri roky po prijatí] a potom každé štyri 

roky členské štáty predložia Komisii 

správu o vykonávaní odseku 1. 

 3. Komisia na základe informácií 

poskytnutých členskými štátmi a na 

základe nezávislej štúdie podá 

Európskemu parlamentu a Rade správu 

o uplatňovaní odseku 1, pričom zohľadní 

vývoj na trhu, technologický rozvoj a cieľ 

kultúrnej rozmanitosti.“ 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zavedenie minimálnych povinností pre platformy, 

pokiaľ ide o propagáciu európskych diel. Tento návrh predpokladá oveľa menej prísne 

povinnosti, ako sa podľa súčasnej smernice požadujú od poskytovateľov služby platforiem na 

zdieľanie videí, od ktorých sa už teraz môžu vyžadovať investície do výroby. Podľa návrhu by 

platformy propagovali len európske diela umiestnené používateľmi. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  965 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno a 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19a. V článku 29 ods. 2 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) uľahčiť účinné vykonávanie tejto 

smernice formou pravidelných porád 

o akýchkoľvek praktických problémoch 

vyplývajúcich z jej uplatňovania, a najmä 

z uplatňovania článku 2, ako aj porád 

o akýchkoľvek záležitostiach, o ktorých sa 

výmena názorov pokladá za užitočnú; 

a) uľahčiť účinné vykonávanie tejto 

smernice formou pravidelných porád 

o akýchkoľvek praktických problémoch 

vyplývajúcich z jej uplatňovania, a najmä 

z uplatňovania článku 2; 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 2 písm. a) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

Pozmeňujúci návrh  966 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 b (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno b 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19b. V článku 29 ods. 2 sa písmeno b) 

nahrádza takto: 
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b) oznamovať z vlastného podnetu 

a na žiadosť Komisie stanoviská 

k uplatňovaniu tejto smernice členskými 

štátmi; 

b) oznamovať stanoviská 

k uplatňovaniu tejto smernice členskými 

štátmi, buď z vlastnej iniciatívy, alebo na 

žiadosť Komisie alebo skupiny ERGA; 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 2 písm. b) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  967 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 c (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno d 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19c. V článku 29 ods. 2 sa písmeno d) 

nahrádza takto: 

d) prediskutovanie výsledkov 

pravidelných porád, ktoré Komisia vedie 

so zástupcami televíznych organizácií, 

producentov, spotrebiteľov, výrobcov, 

poskytovateľov služieb a odborov 

a tvorivej obce; 

d) prediskutovanie výsledkov 

pravidelných porád, ktoré Komisia vedie 

so všetkými zainteresovanými stranami, 

ktorých sa táto smernica týka; 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 2 písm. d) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  968 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 d (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno e 
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Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19d. V článku 29 ods. 2 sa písmeno e) 

nahrádza takto: 

e) uľahčiť výmenu informácií medzi 

členskými štátmi a Komisiou o situácii 

a vývoji regulačných činností, ktoré sa 

týkajú audiovizuálnych mediálnych 

služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej 

politiky Únie, ako aj príslušného vývoja 

v technickej oblasti; 

e) uľahčiť výmenu informácií medzi 

členskými štátmi a Komisiou o situácii 

a vývoji regulačných činností, ktoré sa 

týkajú audiovizuálnych mediálnych 

služieb; 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 2 písm. e) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  969 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 e (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno f 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19e. V článku 29 ods. 2 sa písmeno f) 

nahrádza takto: 

f) preverenie akéhokoľvek vývoja, 

ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom 

sa akákoľvek výmena názorov javí byť 

užitočnou. 

f) prediskutovanie alebo preverenie 

akejkoľvek regulačnej alebo technickej 

záležitosti alebo vývoja, ktorý sa v tejto 

oblasti vyskytne, či už v Únii, alebo 

v tretích krajinách, o ktorom sa akákoľvek 

výmena názorov javí byť užitočnou. 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 2 písm. f) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  970 

Isabella Adinolfi 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 f (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 a (nový) 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19f. V článku 29 sa dopĺňa tento odsek: 

 „2a. Kontaktný výbor vymedzí 

a zverejní svoj vlastný rokovací poriadok. 

Diskusie, výmeny názorov a stanoviská 

kontaktného výboru budú zohľadňovať 

audiovizuálnu politiku Únie. Budú 

sprístupnené verejnosti ľahko dostupným 

a transparentným spôsobom, s výnimkou 

riadne odôvodnených žiadostí jeho členov 

o dôverné zaobchádzanie s citlivými 

informáciami.“ 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu, ktoré sa 

v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 1 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19a. V článku 29 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný 

výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných 

orgánov členských štátov. Predsedá mu 

zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho 

podnet, alebo na základe žiadosti delegácie 

členského štátu. 

1. Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný 

výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných 

orgánov členských štátov a štyroch 

poslancov Európskeho parlamentu, ktorí 

pôsobia ako pozorovatelia a ktorí sú 

nominovaní každé tri roky. Predsedá mu 

zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho 

podnet, alebo na základe žiadosti delegácie 

členského štátu. 
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Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 1 –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

Pozmeňujúci návrh  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 2 – písmeno f 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19a. V článku 29 ods. 2 sa písmeno f) 

nahrádza takto: 

f) preverenie akéhokoľvek vývoja, 

ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom 

sa akákoľvek výmena názorov javí byť 

užitočnou.“ 

f) preverenie akéhokoľvek vývoja 

a poskytnutie stanovísk k tomuto vývoju, 

ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom 

sa akákoľvek výmena názorov javí byť 

užitočnou.“ 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 1 písm. f) –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  973 

Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Mary Honeyball 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 29 – odsek 1 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 19a. V článku 29 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

„1. Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný 

výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných 

orgánov členských štátov. Predsedá mu 

„1. Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný 

výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných 

orgánov členských štátov. Predsedá mu 
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zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho 

podnet, alebo na základe žiadosti delegácie 

členského štátu.“ 

zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho 

podnet, alebo na základe žiadosti delegácie 

členského štátu. V zložení kontaktného 

výboru sa dodržiava rodovej parity.“ 

Or. en 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 

ods. 1 –, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

 

Pozmeňujúci návrh  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 

Smernica 2010/13/EÚ 

Kapitola XI – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

REGULAČNÉ ORGÁNY ČLENSKÝCH 

ŠTÁTOV 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  975 

Louise Bours 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

21. Článok 30 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„Článok 30  

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je 

dotknutá možnosť, aby členské štáty 

zriadili regulačné orgány, ktoré majú 
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dohľad nad rôznymi sektormi.  

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány vykonávali 

svoje právomoci nestranne a 

transparentne a v súlade s cieľmi tejto 

smernice, najmä čo sa týka plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže.  

 

Národné regulačné orgány nemôžu 

vyžadovať alebo preberať pokyny od 

akéhokoľvek iného orgánu v súvislosti s 

vykonávaním úloh, ktorými boli poverené 

na základe vnútroštátneho práva, ktorým 

sa vykonáva právo Únie. Tým nie je 

dotknutý dohľad nad nimi podľa 

vnútroštátneho ústavného práva.  

 

3. Kompetencie a právomoci 

nezávislých regulačných orgánov, ako aj 

spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, 

musia byť jasne právne vymedzené.  

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány mali 

primerané právomoci na presadzovanie 

práva, vďaka ktorým si môžu účinne 

plniť funkcie.  

 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho 

orgánu plniaceho túto úlohu v rámci 

národného regulačného orgánu môžu byť 

odvolaní z funkcie len v prípade, ak 

prestali spĺňať požiadavky kladené na 

plnenie ich povinností, ktoré sú stanovené 

vopred vo vnútroštátnom práve. 

Rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu 

s jeho odôvodnením.  

 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. Členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné 

orgány mali dostatok finančných a 

ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, 

ktorými sú poverené, a aby sa aktívne 

zapájali a prispievali do skupiny ERGA.  
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7. Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania.  

 

Odvolací orgán, ktorým by mal byť súd, 

musí mať zodpovedajúce odborné znalosti 

na účinné vykonávanie svojich funkcií. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa riadne 

zohľadnila skutková podstata prípadov a 

aby existoval účinný odvolací 

mechanizmus.  

 

Do rozhodnutia o odvolaní rozhodnutie 

národného regulačného orgánu zostáva v 

platnosti, pokiaľ sa v súlade s 

vnútroštátnym právom nenariadia 

predbežné opatrenia.“ 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  976 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

1. Každý členský štát môže v súlade 

so svojím vnútroštátnym ústavným 

právom určiť nezávislé národné regulačné 

orgány alebo rovnocenné verejné orgány 

na uplatňovanie tejto smernice. Členské 

štáty zabezpečia, aby boli tieto určené 

nezávislé národné regulačné orgány alebo 

rovnocenné verejné orgány právne 

oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 



 

PE592.350v01-00 58/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  977 

Julie Ward 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány, pokiaľ sú nevyhnutné na 

uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty 

zabezpečia, aby boli právne oddelené od 

vlády a funkčne nezávislé od akéhokoľvek 

iného verejného alebo súkromného 

subjektu. Tým nie je dotknutá možnosť, 

aby členské štáty zriadili regulačné orgány, 

ktoré majú dohľad nad rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány, aby monitorovali správne 

vykonávanie tejto smernice. Členské štáty 

zabezpečia, aby boli právne oddelené a 
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súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

funkčne nezávislé od akéhokoľvek iného 

verejného alebo súkromného subjektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť, aby členské 

štáty zriadili regulačné orgány, ktoré majú 

dohľad nad rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oslobodené od akejkoľvek vládnej 

moci alebo vplyvu a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  980 

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

Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 
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akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

vlád alebo od akéhokoľvek iného 

verejného alebo súkromného subjektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť, aby členské 

štáty zriadili regulačné orgány, ktoré majú 

dohľad nad rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  981 

Dietmar Köster 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené od vlád a funkčne 

nezávislé od akéhokoľvek iného verejného 

alebo súkromného subjektu. Tým nie je 

dotknutá možnosť, aby členské štáty 

zriadili regulačné orgány, ktoré majú 

dohľad nad rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 - odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne a skutočne 

nezávislé od akéhokoľvek iného verejného 
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súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

alebo súkromného subjektu. Tým nie je 

dotknutá možnosť, aby členské štáty 

zriadili regulačné orgány, ktoré majú 

dohľad nad rôznymi sektormi. 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  983 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty zabezpečia, aby bol 

proces nominácie na post vedúceho 

národného regulačného orgánu alebo 

členov kolektívneho orgánu plniaceho 

túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu transparentný 

a zaručoval požadovaný stupeň 

nezávislosti potrebný na plnenie jeho 

funkcií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 



 

PE592.350v01-00 62/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

dostupnosti audiovizuálnych služieb, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. Národné 

regulačné orgány môžu byť určené aj ako 

ďalšie miesto na riešenie sťažností 

príjemcov služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  985 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé 

národné regulačné orgány alebo 

rovnocenné verejné orgány vykonávali 

svoje právomoci nestranne a transparentne 

a v súlade s cieľmi tejto smernice, najmä 

čo sa týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

dostupnosti audiovizuálnych mediálnych 

služieb, ochrany spravodlivej 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo 

služieb vo verejnom záujme. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. Ak to 

členské štáty považujú za potrebné, môžu 

v súlade s týmito cieľmi poveriť národné 

regulačné orgány ďalšími právomocami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  987 

Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Mary Honeyball 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. Bez 

toho, aby bola dotknutá štrukturálna 

organizácia národného regulačného 

orgánu, členské štáty v ňom zabezpečia 

dodržiavanie rodovej parity. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2– pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

a regionálnej rozmanitosti, ochrany 

jazyka, ochrany spotrebiteľa, vnútorného 

trhu a podporovania spravodlivej 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

dostupnosti audiovizuálnych mediálnych 

služieb, vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  990 

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

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, nediskriminácie, 

kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  991 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nemôžu 

vyžadovať alebo preberať pokyny od 

akéhokoľvek iného orgánu v súvislosti s 

vykonávaním úloh, ktorými boli poverené 

na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa 

vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý 

dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho 

ústavného práva. 

Nezávislé národné regulačné orgány 

nemôžu vyžadovať alebo preberať pokyny 

od žiadneho iného orgánu v súvislosti s 

vykonávaním úloh, ktorými boli poverené 

na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa 

vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý 

dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho 

ústavného práva. Nezávislé národné 

regulačné orgány poveria zástupcu na 

vysokej úrovni pre účasť na činnosti 

skupiny ERGA v súlade s článkom 30a 

ods. 2. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  992 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nemôžu 

vyžadovať alebo preberať pokyny od 

akéhokoľvek iného orgánu v súvislosti s 

vykonávaním úloh, ktorými boli poverené 

na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa 

vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý 

dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho 

ústavného práva. 

Národné regulačné orgány nemôžu 

vyžadovať alebo preberať pokyny od 

žiadneho iného verejného ani 

súkromného orgánu v súvislosti s 

vykonávaním úloh, ktorými boli poverené 

na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa 

vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý 

dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho 

ústavného práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  993 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „2a. Členovia nezávislých národných 

regulačných orgánov alebo rovnocenných 

verejných orgánov sa verejne vyberajú 

spomedzi osôb s objektívne 

preukázateľnými vysoko odbornými 

skúsenosťami a spôsobilosťami v danej 

oblasti. Sedem rokov pred vymenovaním 

nesmú zastávať vládnu funkciu, volený 

úrad na žiadnej úrovni, pridelenie ani 

žiadnu inú funkciu v politických stranách. 

Členovia nezávislých národných 

regulačných orgánov sa počas svojho 

funkčného obdobia priamo ani nepriamo 
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nezapájajú do žiadnych pracovných ani 

konzultačných činností, nepracujú ako 

riaditelia ani ako zamestnanci verejných 

ani súkromných subjektov, nezastávajú 

verejné funkcie žiadneho druhu ani 

nemajú priame ani nepriame záujmy 

v spoločnostiach, ktoré sú aktívne 

v rovnakej oblasti pôsobnosti ako národný 

regulačný orgán.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  994 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Kompetencie a právomoci 

nezávislých regulačných orgánov, ako aj 

spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, 

musia byť jasne právne vymedzené. 

3. Kompetencie nezávislých 

národných regulačných orgánov alebo 

rovnocenných verejných orgánov, ako aj 

spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, 

musia byť jasne právne vymedzené. Môžu 

zahŕňať delegovanie osobitných 

exekutívnych právomocí, pokiaľ je to 

nevyhnutné na uplatňovanie tejto 

smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  995 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 4. Ak členské štáty udelia exekutívne 
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národné regulačné orgány mali 

primerané právomoci na presadzovanie 

práva, vďaka ktorým si môžu účinne 

plniť funkcie. 

právomoci na presadzovanie uplatňovania 

tejto smernice nezávislým národným 

regulačným orgánom alebo rovnocenným 

verejným orgánom, zabezpečia, aby sa pri 

uplatňovaní týchto exekutívnych 

právomocí na presadzovanie prísne 

dodržiavali slobody a práva zakotvené 

v Charte základných práv Európskej únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „4a. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány vymenovali 

jednotné a verejne dostupné kontaktné 

miesto na poskytovanie informácií 

a podávanie sťažností týkajúcich sa 

problémov prístupnosti, ako sa uvádza 

v článku 7. Toto kontaktné miesto bude 

oprávnené: 

 i) zvyšovať informovanosť o právach 

divákov, pokiaľ ide o prístupnosť; 

 ii) vykonávať prieskumy 

a konzultácie s cieľom monitorovať 

dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa 

prístupnosti; 

 iii) vydávať odporúčania pre 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb k tomu, ako zlepšovať 

kvalitu ich prístupových služieb; 

 iv) prijímať normy, v prípade 

dostupnosti zabezpečovať interoperabilitu 

televíznych služieb a zariadení 

umožňujúcich používateľom prijímať, 

dekódovať a zobrazovať služby prístupu 

pre osoby so zdravotným postihnutím 
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a nariaďovať používanie takýchto 

noriem. Pri stanovovaní akýchkoľvek 

noriem týkajúcich sa uvedených zariadení 

by sa mali viesť konzultácie 

s organizáciami zastupujúcimi osoby so 

zdravotným postihnutím, poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

a výrobcami zariadení; 

 v) riešiť sťažnosti divákov týkajúce 

sa prístupnosti a náležitého vykonávania 

jeho právomocí na presadzovanie.“ 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „4a. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány niesli 

zodpovednosť za udeľovanie 

a obnovovanie licencií na vysielanie. 

Základné podmienky a kritériá, ktorými 

sa riadi udeľovanie a obnovovanie 

licencií na vysielanie, sa jasne vymedzujú 

vo vnútroštátnom práve. Nariadenia 

upravujúce postup udeľovania 

a obnovovania licencií na vysielanie sú 

jasné a presné a uplatňujú sa otvoreným, 

transparentným a nestranným spôsobom 

a príslušné rozhodnutia sa zverejňujú. 

Výzvy na predkladanie ponúk sa 

zverejňujú a spresňujú sa v nich 

podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť, 

a obsah žiadosti o vydanie licencie. 

Kritériá stanovujúce celkový počet 

udelených licencií sú jasné 

a transparentné a odrážajú technologické 

možnosti a pokrok.“ 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „4a. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné vymenovali jednotné 

a verejne dostupné kontaktné miesto na 

poskytovanie informácií a podávanie 

sťažností týkajúcich sa otázok 

prístupnosti, ako sa uvádza v článku 7.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom je podporiť vykonávanie požiadaviek týkajúcich sa prístupnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „4b. Členské štáty v rámci 

vnútroštátneho práva stanovia postup 

menovania vedúceho národného 

regulačného orgánu alebo členov 

kolektívneho orgánu plniaceho túto 

úlohu. Členské štáty zabezpečia, aby bol 

tento postup otvorený pre všetky 

zainteresované strany, aby sa zverejňovali 

výzvy na vyjadrenie záujmu a aby 

požadované odborné požiadavky odrážali 
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úlohy, ktoré treba plniť.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1000 

Milan Zver 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho 

orgánu plniaceho túto úlohu v rámci 

národného regulačného orgánu môžu byť 

odvolaní z funkcie len v prípade, ak 

prestali spĺňať požiadavky kladené na 

plnenie ich povinností, ktoré sú stanovené 

vopred vo vnútroštátnom práve. 

Rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu 

s jeho odôvodnením. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 - odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 
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odvolaní sa zverejní spolu s jeho 

odôvodnením. 

odvolaní sa zverejní spolu s jeho 

odôvodnením. Trvanie mandátu vedúceho 

národného regulačného orgánu alebo 

členov kolektívneho orgánu plniaceho 

túto úlohu je stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve a v žiadnom prípade 

sa nesmie nijako meniť pred ukončením 

mandátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 

odvolaní sa zverejní spolu s jeho 

odôvodnením. 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve a na základe 

odôvodneného predchádzajúceho 

oznámenia. Rozhodnutie o odvolaní sa 

zverejní spolu s jeho odôvodnením. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1003 

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

Michel 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 

odvolaní sa zverejní spolu s jeho 

odôvodnením. 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Riadne odôvodnené 

rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu s 

jeho odôvodnením. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na potenciálny vplyv odvolania vedúceho národného regulačného orgánu je 

nevyhnutné posilniť zverejnenie tohto odvolania a zaručiť, aby bolo toto rozhodnutie 

rozumné, t. j. riadne odôvodnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho 

orgánu plniaceho túto úlohu v rámci 

národného regulačného orgánu môžu byť 

odvolaní z funkcie len v prípade, ak 

prestali spĺňať požiadavky kladené na 

plnenie ich povinností, ktoré sú stanovené 

vopred vo vnútroštátnom práve. 

Rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu s 

jeho odôvodnením. 

5. Členovia nezávislého národného 

regulačného orgánu alebo rovnocenného 

verejného orgánu vrátane jeho vedúceho 

môžu byť odvolaní z funkcie len v prípade, 

ak prestali spĺňať požiadavky kladené na 

plnenie ich povinností, ktoré sú stanovené 

vopred vo vnútroštátnom práve. 

Rozhodnutie o odvolaní vrátane 

zodpovedajúceho odôvodnenia sa zverejní 

ľahko dostupným a transparentným 

spôsobom. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1005 

Milan Zver 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 - odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. Členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné 

orgány mali dostatok finančných a 

ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, 

ktorými sú poverené, a aby sa aktívne 

zapájali a prispievali do skupiny ERGA. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. Členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné orgány 

mali dostatok finančných a ľudských 

zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú 

poverené, a aby sa aktívne zapájali a 

prispievali do skupiny ERGA. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať ľahko dostupným 

a transparentným spôsobom. Členské štáty 

zabezpečia, aby nezávislé národné 

regulačné orgány mali dostatok finančných 

a ľudských zdrojov na vykonávanie 

právomocí, ktorými sú poverené, vrátane 

potrebných organizačných opatrení, ktoré 

im umožnia aktívne sa zapájať 

a prispievať do skupiny ERGA. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1007 

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

Michel 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. Členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné orgány 

mali dostatok finančných a ľudských 

zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú 

poverené, a aby sa aktívne zapájali a 

prispievali do skupiny ERGA. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

nezávislé národné regulačné orgány mali 

samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty 

sa musia zverejňovať. Členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné orgány 

mali dostatok finančných a ľudských 

zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú 

poverené, a aby sa aktívne zapájali 

a účinne prispievali k úlohám, ktoré 

vykonáva skupina ERGA v súlade s touto 

smernicou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Národné regulačné orgány by mali dostávať dostatok zdrojov na to, aby sa zapájali a účinne 

vykonávali úlohy skupiny ERGA. 

 

Pozmeňujúci návrh  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „6a. Členské štáty zabezpečia, aby 

národný regulačný orgán fungoval 

nepretržite. Keď sa mandát vedúceho 

národného regulačného orgánu alebo 

člena kolektívneho orgánu plniaceho túto 
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úlohu skončí, tento post bude okamžite 

obsadený. V prípade, že sa to nepodarí, 

mandát bude predĺžený dovtedy, kým 

nebude oficiálne vymenovaný nástupca.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1009 

Dietmar Köster 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania. 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ, na ktoré osobné práva má 

audiovizuálny mediálny obsah priamy 

vplyv, alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné, 
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mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania. 

okamžité a cenovo dostupné mechanizmy 

na podávanie odvolaní proti akémukoľvek 

rozhodnutiu nezávislého národného 

regulačného orgánu alebo rovnocenného 

verejného orgánu. Odvolací orgán je 

nezávislý od strán zapojených do odvolania 

a okrem iného zabezpečuje dodržiavanie 

zásad stanovených v odsekoch 2 a 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania. 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ 

audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorý 

je dotknutý rozhodnutím národného 

regulačného orgánu, právo podať 

odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 

odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán je 

nezávislý od strán zapojených do 

odvolania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odvolací orgán, ktorým by mal byť súd, 

musí mať zodpovedajúce odborné znalosti 

na účinné vykonávanie svojich funkcií. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa riadne 

zohľadnila skutková podstata prípadov a 

aby existoval účinný odvolací 

mechanizmus. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Do rozhodnutia o odvolaní rozhodnutie 

národného regulačného orgánu zostáva v 

platnosti, pokiaľ sa v súlade s 

vnútroštátnym právom nenariadia 

predbežné opatrenia.“ 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1014 

Louise Bours 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

22. Vkladá sa tento článok 30a: vypúšťa sa 

„Článok 30a  

1. Týmto sa zriaďuje skupina  
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európskych regulačných orgánov pre 

audiovizuálne mediálne služby (ERGA). 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať 

na audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

 

3. Skupina ERGA plní tieto úlohy:  

a) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania regulačného 

rámca pre audiovizuálne mediálne služby 

vo všetkých členských štátoch; 

 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

 

c) zabezpečuje výmenu skúseností a 

najlepších postupov pri uplatňovaní 

regulačného rámca pre audiovizuálne 

mediálne služby; 

 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä 

pokiaľ ide o jej články 3 a 4; 

 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany maloletých a podnecovania k 

 



 

PE592.350v01-00 80/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

nenávisti.“ 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 

rokovací poriadok skupiny ERGA vo 

vykonávacích aktoch.“ 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na 

audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

vrátane nezávislých regulačných orgánov 

nižšieho štátneho charakteru, ktoré majú 

plné kompetencie v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na 

audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

Or. es 

Odôvodnenie 

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. 
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Pozmeňujúci návrh  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na 

audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré 

môžu zahŕňať tie regionálne nezávislé 

regulačné orgány, ktoré majú plné 

právomoci v oblasti audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Tie sú zastúpené 

vedúcimi alebo nominovanými vysokými 

predstaviteľmi národných regulačných 

orgánov alebo – v prípade absencie 

národného regulačného orgánu – inými 

zástupcami podľa výberu na základe 

postupov týchto orgánov, pričom ich 

hlavnou úlohou je dohliadať na 

audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov alebo rovnocenných 

verejných orgánov, ktorých hlavnou 

zodpovednosťou je dozerať na 

audiovizuálne mediálne služby v súlade 
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národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať 

na audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

s článkom 29. Každý nezávislý národný 

regulačný orgán alebo rovnocenný 

verejný orgán vymenuje zástupcu na 

vysokej úrovni pre skupinu ERGA, ktorý 

je pred svojím menovaním vypočutý 

v Európskom parlamente. Títo 

zástupcovia sa snažia zabezpečiť, aby 

skupina ERG vykonávala svoje úlohy 

nestranne, transparentne a v najlepšom 

záujme Únie. Komisia vymenuje styčného 

úradníka na najvyššej úrovni pre skupinu 

ERGA. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania regulačného 

rámca pre audiovizuálne mediálne služby 

vo všetkých členských štátoch; 

a) poskytuje poradenstvo a pomáha 

členským štátom a Komisii v ich úsilí o 

zabezpečenie konzistentného vykonávania 

regulačného rámca pre audiovizuálne 

mediálne služby vo všetkých členských 

štátoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a - odsek 3 - písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytuje poradenstvo a pomáha a) poskytuje poradenstvo a pomáha 
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Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania regulačného 

rámca pre audiovizuálne mediálne služby 

vo všetkých členských štátoch; 

Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania regulačného 

rámca Únie pre audiovizuálne mediálne 

služby vo všetkých členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno -a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) poskytuje Komisii strategické 

vstupy pre jej audiovizuálnu mediálnu 

politiku vrátane všetkých štádií cyklu 

politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to možné, 

skupina ERGA konzultuje s účastníkmi 

trhu, spotrebiteľmi a koncovými 

používateľmi a zbiera od nich potrebné 

informácie na tvorbu svojich stanovísk; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie vrátane akýchkoľvek 

hrozieb pre pluralitu médií a nezávislosť 

národných regulačných orgánov. Ak je to 

odôvodnené, na účely informovania 

Komisie o niektorých otázkach môže 

skupina konzultovať s kontaktným 

výborom, účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a 

koncovými používateľmi s cieľom 

zhromaždiť potrebné informácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v záležitostiach týkajúcich sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie a v právomoci 

regulačných orgánov, ktoré sú členmi 

skupiny ERGA. Ak je to odôvodnené, na 

účely informovania Komisie o niektorých 

otázkach môže skupina konzultovať s 

účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a 

koncovými používateľmi s cieľom 
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zhromaždiť potrebné informácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

členským štátom a Komisii v každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb v právomoci Komisie. 

Ak je to odôvodnené, na účely 

informovania Komisie o niektorých 

otázkach môže skupina konzultovať s 

účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a 

koncovými používateľmi s cieľom 

zhromaždiť potrebné informácie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3 a 4; 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3, 4 a 7; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3 a 4; 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3, 4 a 7; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby sa skupine ERGA pridala aj zodpovednosť za dodržiavanie alebo 

uľahčovanie prístupnosti, ako sa vyžaduje v článku 7. 

 

Pozmeňujúci návrh  1027 

Julie Ward 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3 a 4; 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3, 4 a 7; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany maloletých a podnecovania k 

nenávisti.“ 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 

9 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 13 ods. 4 

a o každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb, 

najmä v oblasti ochrany maloletých a 

podnecovania k nenávisti.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany maloletých a podnecovania k 

nenávisti.“ 

e) na žiadosť členských štátov alebo 

Komisie vydáva stanoviská o otázkach 

uvedených v článku 2 ods. 5 písm. b), 

článku 6a ods. 3, článku 9 ods. 2, článku 9 

ods. 4 a o každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb, 

najmä v oblasti ochrany maloletých a 

podnecovania k nenávisti.“ 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno e a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) v prípade potreby poskytuje svojim 

členom usmernenia k uplatňovaniu 

akéhokoľvek obsahu tejto smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 

rokovací poriadok skupiny ERGA vo 

vykonávacích aktoch.“ 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 

rokovací poriadok skupiny ERGA vo 

vykonávacích aktoch, a to podľa zásad 

uvedených v článku 30 ods. 2 a v druhom 

pododseku odseku 2, čo sa vzťahujú aj na 

úlohy uvedené v odseku 3. Skupina ERGA 

prijíma kódex správania pre svojich 

zástupcov na vysokej úrovni.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Skupina ERGA vypracúva výročnú 

správu o svojej činnosti a predkladá ju 

Európskemu parlamentu a Komisii. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 4 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Zápisy o činnosti skupiny ERGA 

vrátane programov a zápisníc zo stretnutí 

na vysokej úrovni a jej výročná správa sa 

zverejňujú ľahko dostupným 

a transparentným spôsobom s výnimkou 

riadne odôvodnených žiadostí jej členov 

o dôverné zaobchádzanie s citlivými 

informáciami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 31 

 

Súčasný text Pozmeňujúci návrh 

 22a. Článok 31 sa nahrádza takto: 

„Článok 31 „Článok 31 

V oblastiach, ktoré táto smernica 

nekoordinuje, ňou nie sú dotknuté práva 

a povinnosti členských štátov vyplývajúce 

z existujúcich dohovorov 

o telekomunikáciách alebo vysielaní.“ 

V oblastiach, ktoré táto smernica 

nekoordinuje, ňou nie sú dotknuté práva 

a povinnosti členských štátov vyplývajúce 

z existujúcich dohovorov 

o telekomunikáciách alebo vysielaní. Na 

objasnenie akýchkoľvek sporov 

týkajúcich sa rozsahu tohto ustanovenia 

členské štáty môžu požiadať o stanovisko 

skupiny ERGA.“ 

Or. en 



 

PE592.350v01-00 90/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

(Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 31 

–, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza.) 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 29 –

, ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza. 

 

Pozmeňujúci návrh  1035 

Louise Bours 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

23. Článok 33 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„Článok 33  

Komisia monitoruje členské štáty pri 

uplatňovaní smernice vrátane ich 

uplatňovania koregulácie a 

samoregulácie prostredníctvom kódexov 

prijatých na vnútroštátnej úrovni. 

 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o uplatňovaní tejto smernice. 

 

Najneskôr do [dátum – najneskôr desať 

rokov po prijatí] Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotenie ex post spolu s prípadnými 

návrhmi na revíziu s cieľom zmerať vplyv 

smernice a jej pridanú hodnotu.“ 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1036 

Isabella Adinolfi 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia monitoruje členské štáty pri 

uplatňovaní smernice vrátane ich 

uplatňovania koregulácie a samoregulácie 

prostredníctvom kódexov prijatých na 

vnútroštátnej úrovni. 

Komisia monitoruje členské štáty pri 

uplatňovaní smernice vrátane ich 

uplatňovania koregulácie a samoregulácie 

prostredníctvom kódexov prijatých na 

vnútroštátnej úrovni a rovnocenných 

nástrojov, ak boli prijaté. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia monitoruje členské štáty pri 

uplatňovaní smernice vrátane ich 

uplatňovania koregulácie a samoregulácie 

prostredníctvom kódexov prijatých na 

vnútroštátnej úrovni. 

Členské štáty informujú Komisiu 

o monitorovaní uplatňovania smernice 

vrátane uplatňovania koregulácie a 

samoregulácie prostredníctvom kódexov 

prijatých na vnútroštátnej úrovni. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 



 

PE592.350v01-00 92/96 AM\1107683SK.docx 

SK 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. Táto správa zahŕňa 

osobitné oddiely, v ktorých sa podrobne 

posudzujú skutočné úspechy a ťažkosti, 

ktoré sa vyskytujú v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb, 

pokiaľ ide o: 

 a) obmedzenie vystavenia verejnosti 

komerčným oznamom, najmä pokiaľ ide 

o maloletých a iné zraniteľné kategórie 

a celkové dodržiavanie tejto smernice; 

 b) dodržiavanie pravidiel vnútorného 

trhu; 

 c) všetky rozmery plurality, najmä 

pokiaľ ide o informácie, politiku 

a spoločnosť; 

 d) účinné vykonávanie záväzkov 

vyplývajúcich zo služieb vo verejnom 

záujme; 

 e) odstránenie prekážok 

v prístupnosti; 

 f) uplatňovanie koregulácie 

a samoregulácie prostredníctvom kódexov 

prijatých na vnútroštátnej úrovni 

a rovnocenných nástrojov, ak boli prijaté, 

a mieru, do akej tieto nástroje preukazujú 

skutočnú schopnosť dosiahnuť ciele tejto 

smernice; 

 g) prevádzkovú spôsobilosť, ktorú 

preukazujú nezávislé národné regulačné 

orgány alebo rovnocenné verejné orgány; 

 h) prevádzkovú spôsobilosť, ktorú 

preukazuje skupina ERGA a kontaktný 

výbor; 

 i) prísnejšie pravidlá, ktoré si 

stanovili jednotlivé členské štáty, 

a záznamy o ich uplatňovaní; 

 l) skutočné vykonávanie ustanovení 

týkajúcich sa práva na odpoveď zo strany 

členských štátov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1039 

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

Ries 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice a v prípade potreby podá 

ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju 

v oblasti audiovizuálnych mediálnych 

služieb, najmä vzhľadom na najnovší 

technologický vývoj, vývoj praktík 

používaných voči spotrebiteľom, 

konkurencieschopnosť sektora a úroveň 

mediálnej gramotnosti vo všetkých 

členských štátoch. V uvedenej správe sa 

tiež hodnotí otázka reklamných praktík, 

najmä ak sa zameriavajú na deti, účinná 

propagácia európskych diel a účinnosť 

postupov samoregulácie a koregulácie vo 

všetkých členských štátoch. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na nový rozsah tejto smernice môže byť v budúcnosti potrebné isté prispôsobenie 

v závislosti od toho, ako sa časom vyvinie daná citlivá otázka. 

 

Pozmeňujúci návrh  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice a v prípade potreby podá 

ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju 

v oblasti audiovizuálnych mediálnych 

služieb, najmä vzhľadom na najnovší 

technologický vývoj, 

konkurencieschopnosť sektora, ako aj 

správu o postupoch, politikách 

a sprievodných opatreniach, ktoré 

podporujú členské štáty v oblasti 

mediálnej gramotnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice, najmä vzhľadom na 

najnovší technologický vývoj, 

konkurencieschopnosť sektora, ochranu 

detí a úroveň mediálnej gramotnosti vo 

všetkých členských štátoch. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Opätovné zavedenie odkazu na mediálnu gramotnosť. Pozri pozmeňujúce návrhy 42a a 42b. 

 

Pozmeňujúci návrh  1042 

Silvia Costa 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice vo všetkých členských 

štátoch, ako aj správu o postupoch, 

politikách a opatreniach, ktoré podporujú 

členské štáty v oblasti mediálnej 

gramotnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zabezpečenie účinnosti mediálnej gramotnosti si vyžaduje aktívne zapojenie všetkých 

členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

Najneskôr do [dátum – najneskôr tri roky 

po prijatí] a potom každé tri roky Komisia 

predloží Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
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sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

výboru správu o uplatňovaní tejto 

smernice. 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1044 

Louise Bours 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 

iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

smernicou najneskôr do [dátum – 

najneskôr jeden rok od nadobudnutia 

účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia 

znenie týchto ustanovení. 

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 

iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

smernicou najneskôr do [dátum – 

najneskôr päť rokov od nadobudnutia 

účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia 

znenie týchto ustanovení. 

Or. en 

 


