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Predlog spremembe  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno: črtano 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov 

v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

 

(d) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki uporabnikom platform za 

izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje 

vsebine iz odstavka 1; 

 

(e) zagotavljanje sistemov 

starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki 

bi lahko ogrozila telesni, duševni in 

moralni razvoj mladoletnikov; 

 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform 

za izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  880 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno: črtano 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov 

v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

 

(d) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki uporabnikom platform za 

izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje 

vsebine iz odstavka 1; 

 

(e) zagotavljanje sistemov 

starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki 

bi lahko ogrozila telesni, duševni in 

moralni razvoj mladoletnikov; 

 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform 

za izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 
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obveščanje in označevanje iz točke (b). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  881 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno: Ukrepi, navedeni v pravilih ravnanja, 

zajemajo, kot je to ustrezno: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  882 

Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno: Ti ukrepi lahko zajemajo, kot je to 

ustrezno: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  883 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno: Ti ukrepi lahko zajemajo, kot je to 

ustrezno: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  884 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) uporabo pojmov in opredelitev 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b), ki so jih sprejele države 

članice, in vsebine, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 
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platforme za izmenjavo videov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  886 

Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) določitev pravic in dolžnosti 

uporabnikov, kar zadeva spodbujanje 
nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(b) in 

vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v 

skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih 

ponudnikov platforme za izmenjavo 

videov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  887 

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

Kaja Kallas 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) določitev in uporabo pravic in 

dolžnosti uporabnikov, kar zadeva 

spodbujanje nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz 

Hyusmenova), Cécile Kashetu Kyenge 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) podroben opis značilnosti 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  889 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva, 

nezakonite vsebine in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  890 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), 

Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

preglednih mehanizmov, s katerimi lahko 

uporabniki platform za izmenjavo videov 

zadevnega ponudnika platforme za 

izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, 

ki je shranjena na njegovi platformi, 

obvestijo ali tako vsebino označijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  892 

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

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, ki se enostavno uporabljajo 

in s katerimi lahko uporabniki platform za 

izmenjavo videov zadevnega ponudnika 

platforme za izmenjavo videov o vsebini iz 

odstavka 1, ki je shranjena na njegovi 

platformi, obvestijo ali tako vsebino 

označijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  893 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) mehanizem, ki se vzpostavi v 

skladu s točko (b), se določi pregledno, o 

njem morajo biti obveščeni uporabniki 

platforme za izmenjavo videov, javno pa 

se razkrijejo tudi sprejeti ukrepi glede 

sporočene in/ali označene vsebine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  894 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform 

za izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b); 

Or. en 

Obrazložitev 

Prej točka (f). Bolj smiselno je, da se to besedilo prestavi za točko (b), saj se ta točko prav 

tako nanaša na mehanizem za obveščanje in označevanje. 

 

Predlog spremembe  895 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov 

v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  896 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov v 

zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov v 

zvezi z znano vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Določbe te direktive ne bi smele presegati tega, kar je določeno v Direktivi 2000/31/ES. 

 

Predlog spremembe  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov v 

zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov v 

zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni 

ali duševni razvoj mladoletnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  898 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki uporabnikom platform za 

izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje 

vsebine iz odstavka 1; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  899 

Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje sistemov 

starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki 

bi lahko ogrozila telesni, duševni in 

moralni razvoj mladoletnikov; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta točka je odveč, saj je mogoče starševski nadzor namestiti v omrežje ali programsko 

opremo. 

 

Predlog spremembe  900 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje sistemov 

starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki 

bi lahko ogrozila telesni, duševni in 

črtano 



 

PE592.350v01-00 14/94 AM\1107683SL.docx 

SL 

moralni razvoj mladoletnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marju 

Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  902 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform 

za izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  903 

Dita Charanzová 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform 

za izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Določbe te direktive ne bi smele presegati tega, kar je določeno v Direktivi 2000/31/ES. 

 

Predlog spremembe  904 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

preglednih, preprostih in učinkovitih 

postopkov za obravnavanje in reševanje 

sporov med ponudniki platform za 

izmenjavo videov in njihovimi uporabniki 

v zvezi z izvajanjem ukrepov iz točk (b) do 
(e) ter njihovo skladnost s pravili 

ravnanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Iz predloga Komisije ni jasno, da je treba v primeru morebitne razširitve področja uporabe te 

direktive na platforme za izmenjavo videov razviti mehanizme za reševanje sporov in 

opredeliti, kdo naj bi te mehanizme razvil. S tem predlogom spremembe se skuša to pojasniti. 
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Predlog spremembe  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), 

Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo veljavnost in učinek 

obveščanja in označevanja iz točke (b); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki uporabnikom platform za 

izmenjavo videov zagotavljajo preglednost 

nad tem, kakšen učinek imata obveščanje 

in označevanje iz točke (b); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  907 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. To, kar določa ustrezen ukrep za 

namene odstavka 1, se opredeli v okviru 

narave zadevne vsebine, škode, ki jo lahko 

povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se 

zaščitijo, ter zadevnih pravic in legitimnih 

interesov, vključno s temi, ki jih imajo 

ponudniki platforme za izmenjavo videov, 

in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili 

vsebino, ter javnim interesom. 

Or. en 

Obrazložitev 

To besedilo se prestavi v točko 19 odstavka 1 člena 1 (člen 28a, odstavek 2a). Če bosta oba 

sprejeta, bi moralo biti to besedilo v točki 19 odstavka 1 člena 1 (člen 28a, odstavek 2a). 

 

Predlog spremembe  908 

Silvia Costa 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene 

izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 

spodbujajo sourejanje, kot je določeno v 

členu 4(7). 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

See Article -2 
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Predlog spremembe  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Evropska komisija za namene 

izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 

spodbuja sourejanje, kot je določeno v 

členu 4(7), in sicer s sprejetjem smernic za 

zagotavljanje skladnosti pravil ravnanja z 

določbami te direktive in spoštovanja 

obveznosti iz Listine o temeljnih pravicah, 

zlasti iz člena 52 Listine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje in samourejanje na področju 

platform družbenih medijev, ki 

izpolnjujejo zahteve za storitev platforme 

za izmenjavo videov, kot je določeno v 

členu 4(7). 

Or. es 

 

Predlog spremembe  911 

Isabella Adinolfi 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 brez 

poseganja v sprejetje regulativnih ukrepov 

spodbujajo pobude sourejanja, kot so 

določene v členu 4(7). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  912 

Milan Zver 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Države članice lahko za namene 

izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 

spodbujajo sourejanje, kot je določeno v 

členu 4(7). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  913 

Kaja Kallas 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

samourejanje. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  914 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki platforme za izmenjavo videov 

izvajajo in objavljajo redne revizije 

delovanja v skladu s pravili ravnanja iz 

odstavka 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  915 

Silvia Costa 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, 

imenovane v skladu s členom 30. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

See Article -2 
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Predlog spremembe  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marju 

Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice v sodelovanju s 

Komisijo in skupino ERGA omogočajo 

razvoj pravil Unije o ravnanju, ki 

vključujejo smernice o pogojih, ki veljajo 

za odstranitev vsebine, kot je navedeno v 

točkah (a) in (b) odstavka 1 tega člena, v 

skladu s pravom Unije ter Listine o 

temeljnih pravicah. Države članice 

vzpostavijo potrebne mehanizme za 

ocenjevanje ustreznosti ukrepov iz 

odstavkov 2 in 3 tega člena, ki jih 

sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, zlasti glede svobode 

izražanja in obveščanja. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  917 

Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

4. Države članice v sodelovanju s 

Komisijo in skupino ERGA vzpostavijo 

potrebne mehanizme za redno ocenjevanje 

preglednosti, nujnosti, učinkovitosti in 

sorazmernosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, 
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prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

ki jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, zlasti glede svobode 

izražanja in obveščanja. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. Če se sourejanje in 

samourejanje izkažeta za neučinkovita, 

lahko nacionalni regulativni organi 

izvajajo svoja pooblastila. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  919 

Dietmar Köster 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 
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izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30, in jim podelijo 

dejanske pristojnosti v primeru 

neučinkovitosti samourejanja ali 

sourejanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Fredrick 

Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

preglednosti, nujnosti, sorazmernosti in 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na ustrezne 

nacionalne organe, ki so lahko organi, 

imenovani v skladu s členom 30. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  921 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

preglednosti, nujnosti, sorazmernosti in 
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jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  922 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za poročanje o 

izvajanju in učinkovitosti ukrepov, 

sprejetih v skladu z odstavkoma 2 in 2a. 

Države članice prenesejo to nalogo na 

organe, imenovane v skladu s členom 30. 

Or. en 

Obrazložitev 

To se nanaša na ločen odstavek 2a zaradi prihodnjega preštevilčenja. 

 

Predlog spremembe  923 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom črtano 
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platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to 

ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 

Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to 

ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 

Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  925 

Silvia Costa 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to 

ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 

Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

See Article -2 

 

Predlog spremembe  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz 

Hyusmenova), Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino, če je morebitni ukrep, 

sprejet za namene te direktive, za 

omejevanje spletne distribucije nezakonite 

vsebine ali drugih načinov zagotavljanja 

te vsebine javnosti skladen z Listino o 

temeljnih pravic, omejen na to, kar je 

potrebno in sorazmerno, in se izvršuje na 

podlagi predhodne sodne odobritve. Ob 

sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje 
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iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, 

kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 

15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  927 

Marietje Schaake 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice ob sprejetju 

ukrepov v zvezi z vsebino, za katero je bilo 

ugotovljeno, da je nezakonita, upoštevajo 

pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot 

so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 

in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

5. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 
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nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  929 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Ob sprejetju takih ukrepov 

upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se 

uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Določbe te direktive ne bi smele presegati tega, kar je določeno v Direktivi 2000/31/ES. 

 

Predlog spremembe  930 

Dietmar Köster 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 
ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje podrobnejših in strožjih 
ukrepov, med drugim zlasti v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. en 

Predlog spremembe  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Državam članicam ni preprečeno, 

da ponudnikom platform za izmenjavo 

videov nalagajo podrobnejše ali strožje 

ukrepe, zlasti v zvezi z nezakonito 

vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov 

upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se 

uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice lahko ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov naložijo 

ukrepe, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  933 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta odstavek je bil v spremenjeni obliki prestavljen v točko (f) pododstavka 2 odstavka 2 člena 

28a. 
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Predlog spremembe  934 

Silvia Costa 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej člen –2. 

 

Predlog spremembe  935 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

6. Države članice v okviru svojih 

pristojnosti vzpostavijo mehanizme 
reševanja upravnih pritožb in pravnih 

sredstev, ki so skladni s svoboščinami in 

pravicami, zagotovljenimi z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah, in so 

na voljo za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. Ta 

določba ne posega v civilna in kazenska 

pravna sredstva, zagotovljena z 
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nacionalno zakonodajo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  936 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

6. Države članice zagotovijo, da se 

javno razkrijejo in so na voljo mehanizmi 

reševanja pritožb in pravnih sredstev za 

reševanje sporov med uporabniki in 

ponudniki platforme za izmenjavo videov v 

zvezi z uporabo ustreznih ukrepov iz 

odstavkov 1 in 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  937 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo učinkoviti mehanizmi reševanja 

pritožb in pravnih sredstev za reševanje 

sporov med uporabniki in ponudniki 

platforme za izmenjavo videov v zvezi z 

uporabo ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 

in 2. 

Or. en 
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Predlog spremembe  938 

Silvia Costa 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej člen –2. 

 

Predlog spremembe  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

7. Države članice, Komisija in 

skupina ERGA spodbujajo ponudnike 

platforme za izmenjavo videov, da si 

izmenjajo dobre prakse o sistemih 

sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to 

ustrezno, države članice sodelujejo pri 

oblikovanju spodbujevalnih pravil 

ravnanja Unije, Komisija pa ima lahko pri 

tem po potrebi usklajevalno vlogo. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  940 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo primere 

dobre prakse o sistemih sourejanja iz 

celotne Unije. Kadar je to ustrezno, 

Komisija olajša oblikovanje pravil 

ravnanja Unije. Komisija te primere dobre 

prakse objavi na učinkovit in lahko 

dostopen način. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike avdiovizualnih 

medijskih storitev, kot so ponudniki 

platforme za izmenjavo videov, da si 

izmenjajo primere dobre prakse o sistemih 

sourejanja iz celotne Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  942 

Dita Charanzová 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

7. Komisija in skupina ERGA 

spodbujata ponudnike platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo primere 

dobre prakse o sistemih sourejanja iz 

celotne Unije. Kadar je to ustrezno, 

Komisija olajša oblikovanje prostovoljnih 

pravil ravnanja Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. 

Komisija lahko ta pravila ravnanja 

ustrezno oglašuje. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  944 

Silvia Costa 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. 

Komisija lahko ta pravila ravnanja 

ustrezno oglašuje. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej člen –2. 

 

Predlog spremembe  945 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno 

oglašuje. 

8. V skladu s členom 4(7) ponudniki 

platforme za izmenjavo videov ali, kadar je 

to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te 

ponudnike v zvezi s tem, Komisiji 

predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in 

spremembe obstoječih pravil ravnanja 

Unije. Komisija lahko od skupine ERGA 

zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, 

spremembah ali razširitvah teh pravil 

ravnanja. Komisija zagotovi, da bodo 

osnutki pobud Unije v zvezi s sourejanjem 
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in samourejanjem ter spremembe ali 

razširitve obstoječih pravil ravnanja Unije 

pred sprejetjem na učinkovit in lahko 

dostopen način dani na voljo javnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  946 

Andrew Lewer, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Vicky Ford, 

Daniel Dalton 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. 

Komisija lahko ta pravila ravnanja 

ustrezno oglašuje. 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja in spremembe obstoječih 

pravil ravnanja. Komisija ta pravila 

ravnanja ustrezno oglašuje ter tako 

spodbuja izmenjavo primerov dobre 

prakse. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 
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v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno 

oglašuje. 

v zvezi s tem, državam članicam 

predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in 

spremembe obstoječih pravil ravnanja 

Unije. Države članice lahko od skupine 

ERGA zahtevajo, da zagotovi mnenje o 

osnutkih, spremembah ali razširitvah teh 

pravil ravnanja. Države članice in 

dopolnilno Komisija lahko ta pravila 

ravnanja ustrezno oglašujejo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  948 

Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

prostovoljnih pravil ravnanja Unije in 

spremembe obstoječih prostovoljnih pravil 

ravnanja Unije. Komisija lahko od skupine 

ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o 

osnutkih, spremembah ali razširitvah teh 

pravil ravnanja. Komisija lahko ta pravila 

ravnanja ustrezno oglašuje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marju 

Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno 

oglašuje. 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  950 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

od skupine ERGA zahteva, da zagotovi 

mnenje o osnutkih, spremembah ali 

razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Države članice zagotovijo, da 

imajo ponudniki platforme za izmenjavo 

videov pri predvajanju avdiovizualnih 

komercialnih sporočil, ki jih ponujajo na 

njihovih platformah, enake obveznosti kot 

ponudniki medijskih storitev v skladu z 

določbami iz členov 9 do 11, če: 

 – temeljijo na ekonomskem modelu, 

ki je podoben ekonomskemu modelu 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev, 

 – so vključeni v prodajo in 

promocijsko prikazovanje avdiovizualnih 

komercialnih sporočil, 

 – ali imajo delež pri tem ustvarjenih 

prihodkov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Če ponudniki platforme za 

izmenjavo videov sodelujejo pri prodaji ali 

promocijskem prikazovanju 

avdiovizualnih komercialnih sporočil, 

države članice zagotovijo, da, kar zahteve 

iz členov 9 do 11 v zvezi z avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, sponzorstvom in 

promocijskim prikazovanjem izdelkov, ki 

so na voljo na njihovi platformi, zanje 

veljajo enake obveznosti kot za ponudnike 

medijskih storitev. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža na njihovem ozemlju, 

vendar imajo matično ali hčerinsko družbo 

s sedežem na njihovem ozemlju ali so del 

skupine, drug subjekt te skupine pa ima 

sedež na njihovem ozemlju, šteje, da imajo 

sedež na njihovem ozemlju za namene 

člena 3(1) Direktive 2000/31/ES. 

Države članice zagotovijo, da se za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov: 

 a) ki nimajo sedeža na njihovem 

ozemlju, vendar imajo matično ali 

hčerinsko družbo s sedežem na njihovem 

ozemlju, 

 b) ki imajo sedež v drugi državi 

članici, ciljna skupina pa je občinstvo na 

njihovem ozemlju, šteje, da imajo sedež na 

njihovem ozemlju za namene člena 3(1) 

Direktive 2000/31/ES. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se za Države članice zagotovijo, da se za 
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ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža na njihovem ozemlju, 

vendar imajo matično ali hčerinsko družbo 

s sedežem na njihovem ozemlju ali so del 

skupine, drug subjekt te skupine pa ima 

sedež na njihovem ozemlju, šteje, da imajo 

sedež na njihovem ozemlju za namene 

člena 3(1) Direktive 2000/31/ES. 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, ki nimajo sedeža na 

njihovem ozemlju, vendar imajo matično 

ali hčerinsko družbo s sedežem na 

njihovem ozemlju ali so del skupine, drug 

subjekt te skupine pa ima sedež na 

njihovem ozemlju, šteje, da imajo sedež na 

njihovem ozemlju za namene člena 3(1) 

Direktive 2000/31/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene uporabe prvega pododstavka, 

kadar imajo matična ali hčerinska družba 

ali drug subjekt skupine sedež v različnih 

državah članicah, se za ponudnika šteje, 

da ima sedež v državi članici, kjer ima 

sedež njegova matična družba, če pa tega 

sedeža ni v državi članici, se šteje, da ima 

sedež tam, kjer ima sedež njegova 

hčerinska družba, če pa tega sedeža ni v 

državi članici, se šteje, da ima sedež tam, 

kjer ima sedež drugi subjekt skupine. 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene uporabe drugega 

pododstavka, kadar je več hčerinskih 

družb, vsaka od teh pa ima sedež v drugi 

državi članici, ali kadar je več drugih 

subjektov skupine, vsak od teh pa ima 

sedež v drugi državi članici, zadevne 

države članice zagotovijo, da ponudnik 

določi, v kateri od teh držav članic se 

šteje, da ima sedež. 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  957 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene uporabe drugega pododstavka, 

kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh 

pa ima sedež v drugi državi članici, ali 

kadar je več drugih subjektov skupine, 

vsak od teh pa ima sedež v drugi državi 

članici, zadevne države članice zagotovijo, 

da ponudnik določi, v kateri od teh držav 

članic se šteje, da ima sedež. 

Za namene uporabe drugega pododstavka, 

kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh 

pa ima sedež v drugi državi članici, ali 

kadar je več drugih subjektov skupine, 

vsak od teh pa ima sedež v drugi državi 

članici, zadevne države članice zagotovijo, 

da ponudnik jasno in hitro izjavi, v kateri 

od teh držav članic se šteje, da ima sedež. 

Ta izjava tekom koledarskega leta ne sme 

biti spremenjena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  958 

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

Ries 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene uporabe drugega pododstavka, 

kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh 

pa ima sedež v drugi državi članici, ali 

kadar je več drugih subjektov skupine, 

vsak od teh pa ima sedež v drugi državi 

članici, zadevne države članice zagotovijo, 

da ponudnik določi, v kateri od teh držav 

članic se šteje, da ima sedež. 

Za namene uporabe drugega pododstavka, 

kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh 

pa ima sedež v drugi državi članici, ali 

kadar je več drugih subjektov skupine, 

vsak od teh pa ima sedež v drugi državi 

članici, se šteje, da ima sedež v državi 

članici, kjer dela večina njegove delovne 

sile. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če bi omogočili, da platforme za izmenjavo videov same izberejo državo članico, za katero se 

za namene te direktive šteje, da imajo v njej sedež, bi bilo to nesorazmerno, saj bi jih navajalo 

na to, da bi si izbrale najugodnejše sodišče. Lokalizacija večine delovne sile je jasno in 

zanesljivo merilo za določitev, kje v Uniji ima platforma sedež. 

 

Predlog spremembe  959 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov platforme za 

izmenjavo videov s sedežem na njihovem 

ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 

2000/31/ES in odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi 

dostop do teh podatkov. 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov platforme za 

izmenjavo videov s sedežem na njihovem 

ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 

2000/31/ES in odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi in 

javnost enostaven in učinkovit dostop do 

teh podatkov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov platforme za 

izmenjavo videov s sedežem na njihovem 

ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 

2000/31/ES in odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi 

dostop do teh podatkov. 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov platforme za 

izmenjavo videov, ki imajo ali za katere se 

šteje, da imajo sedež na njihovem ozemlju 

v skladu z merili iz odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi 

dostop do teh podatkov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  961 

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

Ries, Andrea Bocskor 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Kadar se zadevne države članice 

pri uporabi odstavka 1 ne strinjajo o tem, 

katera med njimi ima pristojnost, o tem 

nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da v 

roku 15 delovnih dni od predložitve 

zahteve Komisije o zadevi pripravi 

mnenje. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ker se ciljna publika platform za izmenjavo videov običajno nahaja v vsej Uniji, bi lahko med 

državami članicami prišlo do nesoglasij glede tega, katera med njimi je za namene te 

direktive pristojna država članica. Zato je prav, da se Komisiji omogoči, da ukrepa in določi 

pristojno državo članico, kot to že velja za druge avdiovizualne medijske storitve po členu 3. 

 

Predlog spremembe  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 28ba 

 Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualne platforme za izmenjavo 

videov pod njihovo pristojnostjo 

prejemnikom storitve omogočijo 

enostaven, neposreden in stalen dostop 

vsaj do naslednjih informacij: 

 (a) imena ponudnika platforme za 

izmenjavo videov; 

 (b) geografskega naslova, na katerem 

ima ponudnik platforme za izmenjavo 

videov sedež; 

 (c) podatkov o platformi za izmenjavo 

videov, vključno z njenim elektronskim 

naslovom ali spletno stranjo, s pomočjo 

katerih jo je mogoče hitro, neposredno in 

učinkovito kontaktirati; 

 (d) informacij o državi članici, ki ima 

pristojnost nad ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, in pristojnih 

regulativnih ali nadzornih organih; 

 (e) podatkov o lastniški strukturi 

ponudnika platforme za izmenjavo videov, 

vključno z informacijami o lastnikih z 

največjim deležem pri ponudniku.“ 
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Or. en 

Obrazložitev 

Cilj je uskladiti obveznosti obveščanja platforme z obveznostmi, naloženimi ponudnikom 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predlog spremembe  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 b (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19b) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 28bb 

 Države članice zagotovijo, da so 

avdiovizualna komercialna sporočila, ki 

jih predvajajo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov pod njihovo 

pristojnostjo, v skladu z zahtevami iz 

člena 9(1) ter členov 10 in 11.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj je uvesti osnovne obveznosti na področju komercialnih sporočil, ki se prikazujejo na 

platformah. Te obveznosti so usklajene z obveznostmi, ki so na tem področju naložene za 

avdiovizualne medijske storitve na zahtevo. 

 

Predlog spremembe  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 c (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19c) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 28bc 

 1. Države članice zagotovijo, da 

storitve platforme za izmenjavo videov, ki 

jih zagotavljajo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov pod njihovo 

pristojnostjo, kadar je to izvedljivo in na 

ustrezen način spodbujajo dostop do 

evropskih del. To spodbujanje bi bilo 

lahko med drugim povezano z deležem 

in/ali pomenom evropskih del v katalogu 

programov, ki ga ponuja ponudnik 

storitev platforme za izmenjavo videov. 

 2. Države članice Komisiji najpozneje 

do [datum – najpozneje tri leta po 

sprejetju] in nato vsaka štiri leta poročajo 

o izvajanju odstavka 1. 

 3. Komisija na podlagi informacij, ki 

jih predložijo države članice, in neodvisne 

študije o uporabi odstavka 1 poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu in pri 

tem upošteva tržni in tehnološki razvoj ter 

cilj kulturne raznolikosti.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je uvesti minimalne obveznosti za platformo glede 

spodbujanja evropskih del. Predlog predvideva precej nižje obveznosti kot jih veljavna 

direktiva nalaga ponudnikom storitev videa na zahtevo, saj se od njih že zdaj lahko zahteva, 

da vlagajo v proizvodnjo. Kot se predlaga, bi platforme spodbujale samo evropska dela, ki jih 

objavijo uporabniki. 

 

Predlog spremembe  965 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka a 



 

AM\1107683SL.docx 49/94 PE592.350v01-00 

 SL 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19a) V členu 29(2) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

(a) spodbujanje učinkovitega izvajanja 

te direktive z rednimi posvetovanji o vseh 

praktičnih problemih, ki bi se pojavili med 

njeno uporabo, še zlasti med uporabo člena 

2, in o vseh drugih zadevah, pri katerih je 

koristna izmenjava izkušenj; 

(a) spodbujanje učinkovitega izvajanja 

te direktive z rednimi posvetovanji o vseh 

praktičnih problemih, ki bi se pojavili med 

njeno uporabo, še zlasti med uporabo člena 

2; 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(2)(a) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

Predlog spremembe  966 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 b (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19b) V členu 29(2) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

(b) dajanje mnenj na lastno pobudo ali 

mnenj, ki jih zahteva Komisija v zvezi z 

uporabo te direktive s strani držav članic; 

(b) dajanje mnenj na lastno pobudo ali 

na zahtevo Komisije ali skupine ERGA v 

zvezi z uporabo te direktive s strani držav 

članic; 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(2)(b) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

 

Predlog spremembe  967 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 c (novo) 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka d 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19c) V členu 29(2) se točka (d) 

nadomesti z naslednjim: 

(d) razpravljanje o izidu rednih 

posvetovanj, ki jih ima Komisija s 

predstavniki televizijskih organizacij, 

producentov, potrošnikov, proizvajalcev, 

izvajalcev storitev in sindikatov ter 

umetniških ustvarjalcev v širšem smislu; 

(d) razpravljanje o izidu rednih 

posvetovanj, ki jih ima Komisija z vsemi 

deležniki, vključenimi v to direktivo; 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(2)(d) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

 

Predlog spremembe  968 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 d (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka e 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19d) V členu 29(2) se točka (e) 

nadomesti z naslednjim: 

(e) omogočanje izmenjave informacij 

med državami članicami in Komisijo o 

stanju in razvoju regulatornih dejavnosti 

na področju avdiovizualnih medijskih 

storitev, pri čemer se upoštevajo 

avdiovizualna politika Unije in ustrezna 

dogajanja na tehničnem področju; 

(e) omogočanje izmenjave informacij 

med državami članicami in Komisijo o 

stanju in razvoju regulativnih dejavnosti 

na področju avdiovizualnih medijskih 

storitev; 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(2)(e) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 
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Predlog spremembe  969 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 e (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka f 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19e) V členu 29(2) se točka (f) 

nadomesti z naslednjim: 

(f) preučevanje vsakega pojava, ki se 

pojavi znotraj sektorja in za katerega se 

zdi, da bi bilo o njem koristno izmenjati 

stališča. 

(f) razpravljanje ali preučevanje vseh 

regulativnih ali tehničnih zadev ali 

pojavov, ki se pojavijo znotraj sektorja v 

Uniji ali tretji državi in za katere se zdi, da 

bi bilo o njih koristno izmenjati stališča. 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(2)(f) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

 

Predlog spremembe  970 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 f (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19f) V členu 29 se doda naslednji 

odstavek: 

 „2a. Odbor za stike določi svoj 

poslovnik in ga objavi. Odbor za stike pri 

svojih razpravah, izmenjavah in mnenjih 

upošteva avdiovizualno politiko Unije, le-

te pa na dostopen in pregleden način tudi 

objavi, razen kadar njegovi člani ustrezno 

utemeljijo zahtevo za zaupno obravnavo 

občutljivih informacij.“ 

Or. en 
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(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu, ki ni navedena v predlogu 

Komisije.) 

 

Predlog spremembe  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19a) V členu 29 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

1. Pod pokroviteljstvom Komisije se 

uvede odbor za stike. Sestavljajo ga 

predstavniki pristojnih organov držav 

članic. Predseduje mu predstavnik 

Komisije, sestaja pa se bodisi na njegovo 

pobudo ali na željo delegacije države 

članice. 

1. Pod pokroviteljstvom Komisije se 

uvede odbor za stike. Sestavljajo ga 

predstavniki pristojnih organov ali oblasti 

držav članic in štirje poslanci Evropskega 

parlamenta v funkciji opazovalcev, 

imenovani pa so vsaka tri leta. Predseduje 

mu predstavnik Komisije, sestaja pa se 

bodisi na njegovo pobudo ali na željo 

delegacije države članice. 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(1) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

Predlog spremembe  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 2 – točka f 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19a) V členu 29(2) se točka (f) 

nadomesti z naslednjim: 

(f) preučevanje vsakega pojava, ki se 

pojavi znotraj sektorja in za katerega se 

zdi, da bi bilo o njem koristno izmenjati 

stališča. 

(f) preučevanje vsakega pojava, ki se 

pojavi znotraj sektorja in za katerega se 

zdi, da bi bilo o njem koristno izmenjati 

stališča, ter priprava mnenj za Komisijo v 
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zvezi s tem. 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(1)(f) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

 

Predlog spremembe  973 

Iratxe García Pérez 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Mary Honeyball 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (19a) V členu 29 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Pod pokroviteljstvom Komisije se 

uvede odbor za stike. Sestavljajo ga 

predstavniki pristojnih organov držav 

članic. Predseduje mu predstavnik 

Komisije, sestaja pa se bodisi na njegovo 

pobudo ali na željo delegacije države 

članice. 

„1. Pod pokroviteljstvom Komisije se 

uvede odbor za stike. Sestavljajo ga 

predstavniki pristojnih organov držav 

članic. Predseduje mu predstavnik 

Komisije, sestaja pa se bodisi na njegovo 

pobudo ali na željo delegacije države 

članice. Pri sestavi odbora za stike je treba 

upoštevati enako zastopanost spolov.“ 

Or. en 

(Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu – člen 29(1) –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

 

Predlog spremembe  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 

Direktiva 2010/13/EU 

Poglavje XI – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„REGULATIVNI ORGANI DRŽAV 

ČLANIC“; 

„REGULATIVNI ORGANI IN TELESA 

DRŽAV ČLANIC“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  975 

Louise Bours 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) člen 3 se nadomesti z naslednjim: črtano 

Člen 30  

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno 

neodvisni od katerega koli drugega 

javnega ali zasebnega organa. To ne 

posega v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo 

različne sektorje.  

 

2. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni regulativni organi izvajajo 

svoja pooblastila nepristransko, pregledno 

in v skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi 

s pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence.  

 

Nacionalni regulativni organi ne bodo 

zahtevali navodila ali jih sprejeli od 

katerega koli drugega organa v zvezi z 

izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene 

v skladu z nacionalno zakonodajo, ki 

izvaja pravo Unije. To ne preprečuje 

nadziranja teh organov v skladu z 
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nacionalnim ustavnim pravom.  

3. Pristojnosti in pooblastila 

neodvisnih regulativnih organov in 

načini, ki omogočajo, da ti organi 

sprejmejo odgovornost, so jasno 

opredeljeni v zakonodaji.  

 

4. Države članice zagotovijo, da 

imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna izvršilna pooblastila za 

učinkovito opravljanje svojih nalog.  

 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru 

nacionalnega regulativnega organa, je 

mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo 

več pogojev, zahtevanih za opravljanje 

njihovih dolžnosti, ki so vnaprej 

opredeljene v nacionalni zakonodaji. 

Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se 

javno objavita.  

 

6. Države članice zagotovijo, da 

imajo neodvisni nacionalni regulativni 

organi ločene letne proračune. Proračuni 

se objavijo. Države članice tudi zagotovijo, 

da imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna finančna sredstva in človeške 

vire, ki jim omogočajo opravljanje 

dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje 

in prispevanje k skupini ERGA.  

 

7. Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico 

do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi.  

 

Ta pritožbeni organ, ki bi moralo biti 

sodišče, ima ustrezno strokovno znanje za 

učinkovito opravljanje svojih nalog. 

Države članice zagotovijo, da se vsebina 

same zadeve primerno upošteva in da je 

na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.  
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Odločba nacionalnega regulativnega 

organa velja, dokler ni znan rezultat 

pritožbe, razen če so v skladu z 

nacionalno zakonodajo sprejeti začasni 

ukrepi.“; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  976 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica lahko za 

uporabo te direktive v skladu s svojim 

nacionalnim ustavnim pravom imenuje 

neodvisne nacionalne regulativne organe 
ali enakovredne javne organe. Države 

članice zagotovijo, da so imenovani 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ali enakovredni javni organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  977 

Julie Ward 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 1. Vsaka država članica imenuje 
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enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov, kolikor je potrebno 

za uporabo te direktive. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi s pravnega 

vidika ločeni od vlade in funkcionalno 

neodvisni od katerega koli drugega javnega 

ali zasebnega organa. To ne posega v 

možnost držav članic, da ustanovijo 

regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov za spremljanje 

pravilnega izvajanja te direktive. Države 

članice zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih teles in organov. Države 

članice zagotovijo, da nobena vlada s 

pravnega vidika nima moči nad temi 

organi oziroma da ne vpliva nanje in da 

so funkcionalno neodvisni od katerega koli 

drugega javnega ali zasebnega organa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  980 

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

(Filiz Hyusmenova), Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od vlad ali katerega koli drugega javnega 

ali zasebnega organa. To ne posega v 

možnost držav članic, da ustanovijo 

regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  981 

Dietmar Köster 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi s pravnega 

vidika ločeni od vlade in funkcionalno 

neodvisni od katerega koli drugega javnega 

ali zasebnega organa. To ne posega v 

možnost držav članic, da ustanovijo 

regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  982 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika ter funkcionalno in 

dejansko neodvisni od katerega koli 

drugega javnega ali zasebnega organa. To 

ne posega v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne 

sektorje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz 

Hyusmenova) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da je 

postopek imenovanja vodje nacionalnega 

regulativnega organa ali članov 

kolegijskega organa, ki to funkcijo 

opravljajo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, pregleden in 

zagotavlja potrebno stopnjo neodvisnosti 

za izpolnjevanje njegovih funkcij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

dostopnostjo avdiovizualnih storitev, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. Nacionalni regulativni 

organi se lahko zadolžijo, da delujejo kot 

dodatno mesto za pritožbe prejemnikov 

storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  985 

Isabella Adinolfi 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da neodvisni 

nacionalni regulativni organi ali 

enakovredni javni organi izvajajo svoje 

pristojnosti nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

dostopnostjo avdiovizualnih storitev, 

varstvom poštene konkurence na 

notranjem trgu in izvajanjem obveznosti 

javne službe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  986 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. Države članice lahko 

nacionalnim regulativnim organom 

podelijo dodatna pooblastila, če menijo, 

da je to potrebno, v skladu z navedenimi 

cilji. 

Or. en 
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Predlog spremembe  987 

Iratxe García Pérez 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Mary Honeyball 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. Brez poseganja v strukturno 

organizacijo nacionalnega regulativnega 

organa države članice upoštevajo enako 

zastopanost spolov v njegovi sestavi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalna 

regulativna telesa in organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno in 

regionalno raznolikostjo, ohranjanjem 

jezikov, varstvom potrošnikov, notranjim 

trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Or. en 
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Predlog spremembe  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

dostopnostjo avdiovizualnih medijskih 

storitev, notranjim trgom in spodbujanjem 

poštene konkurence. 

Or. en 

Predlog spremembe  990 

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

Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, nediskriminacijo, 

kulturno raznolikostjo, varstvom 

potrošnikov, notranjim trgom in 

spodbujanjem poštene konkurence. 

Or. en 
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Predlog spremembe  991 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni regulativni organi ne bodo 

zahtevali navodila ali jih sprejeli od 

katerega koli drugega organa v zvezi z 

izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene 

v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja 

pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja 

teh organov v skladu z nacionalnim 

ustavnim pravom. 

Neodvisni nacionalni regulativni organi ne 

bodo zahtevali navodila ali jih sprejeli od 

katerega koli drugega organa v zvezi z 

izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene 

v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja 

pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja 

teh organov v skladu z nacionalnim 

ustavnim pravom. Neodvisni nacionalni 

regulativni organi pooblastijo visokega 

predstavnika za sodelovanje v dejavnostih 

skupine ERGA v skladu s členom 30a(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Hannu 

Takkula 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni regulativni organi ne bodo 

zahtevali navodila ali jih sprejeli od 

katerega koli drugega organa v zvezi z 

izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene 

v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja 

pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja 

teh organov v skladu z nacionalnim 

ustavnim pravom. 

Nacionalni regulativni organi ne bodo 

zahtevali navodila ali jih sprejeli od 

katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa v zvezi z izvajanjem 

nalog, ki so jim bile dodeljene v skladu z 

nacionalno zakonodajo, ki izvaja pravo 

Unije. To ne preprečuje nadziranja teh 

organov v skladu z nacionalnim ustavnim 

pravom. 

Or. en 
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Predlog spremembe  993 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „2a. Člani neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov ali enakovrednih 

javnih organov se izberejo javno izmed 

oseb, ki imajo objektivno dokazane visoke 

strokovne izkušnje in kompetence s tega 

področja. Sedem let pred imenovanjem ne 

smejo delati v vladnih uradih, opravljati 

izvoljenih funkcij na nobeni ravni ter 

imeti zadolžitev ali opravljati funkcij v 

političnih strankah. Člani neodvisnih 

nacionalnih regulativnih organov med 

svojim mandatom ne smejo neposredno 

ali posredno opravljati zaposlitvene ali 

svetovalne dejavnosti, biti direktorji ali 

zaposleni v javnih ali zasebnih subjektih, 

opravljati javne funkcije ali imeti 

neposrednih oziroma posrednih interesov 

v podjetjih z istega strokovnega področja 

kot nacionalni regulativni organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  994 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojnosti in pooblastila 

neodvisnih regulativnih organov in načini, 

ki omogočajo, da ti organi sprejmejo 

3. Pristojnosti in pooblastila 

neodvisnih nacionalnih regulativnih 

organov ali enakovrednih javnih organov 
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odgovornost, so jasno opredeljeni v 

zakonodaji. 

in načini, ki omogočajo, da ti organi 

sprejmejo odgovornost, so jasno 

opredeljeni v zakonodaji. Obsegajo lahko 

prenos posebnih izvršilnih pooblastil, če je 

to potrebno za uporabo te direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  995 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni regulativni organi ustrezna 

izvršilna pooblastila za učinkovito 

opravljanje svojih nalog. 

4. Če države članice prenesejo 

izvršilna pooblastila za uporabo te 

direktive na neodvisne nacionalne 

regulativne organe ali enakovredne javne 

organe, zagotovijo, da se ta izvršilna 

pooblastila izvajajo ob doslednem 

spoštovanju svoboščin in pravic iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „4a. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni regulativni organi določijo 

skupno in javno razpoložljivo kontaktno 

točko za obveščanje in pritožbe glede 

vprašanj dostopnosti iz člena 7. Kontaktna 

točka lahko: 
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 (i) ozavešča o pravicah gledalcev 

glede dostopnosti; 

 (ii) opravlja raziskave in posvetovanja 

za spremljanje spoštovanja zahtev glede 

dostopnosti; 

 (iii) izdaja priporočila ponudnikom 

avdiovizualnih medijskih storitev za bolj 

kakovostne storitve dostopa; 

 (iv) sprejme standarde, če obstajajo, za 

interoperabilnost televizijskih storitev in 

opreme, ki uporabnikom omogočajo 

sprejemanje, dekodiranje ter prikazovanje 

storitev dostopa za invalide, in odredi 

njihovo uporabo. Pri določanju kakršnih 

koli standardov za opremo se je treba 

posvetovati z organizacijami, ki zastopajo 

invalide, ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev in proizvajalci opreme; 

 (v) obravnava pritožbe gledalcev glede 

dostopa in ustrezno izvaja izvršilna 

pooblastila.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  997 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „4a. Države članice zagotovijo, da so za 

izdajanje in podaljševanje licenc za 

oddajanje pristojni nacionalni regulativni 

organi. Osnovni pogoji in merila za 

izdajanje in podaljševanje licenc za 

oddajanje so jasno opredeljeni v 

nacionalni zakonodaji. Predpisi, ki 

urejajo postopek izdajanja in 

podaljševanja licenc za oddajanje, so jasni 

in natančni ter se uporabljajo odprto, 

pregledno in nepristransko, odločitve pa 
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se objavijo. Tudi javni razpisi se objavijo, 

v njih pa se natančno navedejo pogoji, ki 

jih morajo vlagatelji izpolnjevati, ter 

vsebina vloge za licenco. Merila za 

opredelitev celotnega števila licenc, ki se 

izdajo, so jasna in pregledna ter odražajo 

tehnološke zmožnosti in napredek.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „4a. Države članice zagotovijo, da 

nacionalna regulativna telesa in organi 

določijo skupno in javno razpoložljivo 

kontaktno točko za obveščanje in pritožbe 

glede vprašanj dostopnosti iz člena 7.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe podpira izvajanje zahtev glede dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  999 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „4b. Države članice v nacionalni 

zakonodaji določijo postopek za 



 

AM\1107683SL.docx 69/94 PE592.350v01-00 

 SL 

imenovanje vodje nacionalnega 

regulativnega organa ali članov 

kolektivnega telesa, ki izvršujejo to 

nalogo. Države članice zagotovijo, da 

lahko v postopku sodelujejo vsi 

zainteresirani, da se razpis za prijavo 

interesa objavi in da zahtevane poklicne 

zahteve odražajo naloge, ki se bodo 

opravljale.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1000 

Milan Zver 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru 

nacionalnega regulativnega organa, je 

mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo 

več pogojev, zahtevanih za opravljanje 

njihovih dolžnosti, ki so vnaprej 

opredeljene v nacionalni zakonodaji. 

Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se 

javno objavita. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1001 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. Trajanje mandata vodje 

nacionalnega regulativnega organa ali 

članov kolektivnega telesa, ki izvršujejo to 

nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, se določi vnaprej z 

nacionalno zakonodajo in se ne sme 

spremeniti pred prenehanjem mandata. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji in na podlagi 

utemeljenega predhodnega obvestila. 

Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se 

javno objavita. 

Or. en 
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Predlog spremembe  1003 

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

Michel 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Ustrezno 

utemeljena odločitev o odpustitvi in 

obrazložitev se javno objavita. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker ima odpustitev vodje nacionalnega regulativnega organa potencialno velik vpliv, je treba 

poudariti, da se taka odpustitev javno objavi, in zagotoviti, da se za odločitev navedejo 

razlogi (je ustrezno utemeljena). 

 

Predlog spremembe  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru 

nacionalnega regulativnega organa, je 

mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo 

več pogojev, zahtevanih za opravljanje 

5. Člane neodvisnega nacionalnega 

regulativnega organa ali enakovrednega 

javnega organa, vključno z vodjo, je 

mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo 

več pogojev, zahtevanih za opravljanje 

njihovih dolžnosti, ki so vnaprej 
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njihovih dolžnosti, ki so vnaprej 

opredeljene v nacionalni zakonodaji. 

Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se 

javno objavita. 

opredeljene v nacionalni zakonodaji. 

Odločitev o odpustitvi, vključno z ustrezno 

obrazložitvijo se javno objavi na dostopen 

in pregleden način. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1005 

Milan Zver 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo. Države članice tudi zagotovijo, 

da imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna finančna sredstva in človeške 

vire, ki jim omogočajo opravljanje 

dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje 

in prispevanje k skupini ERGA. 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da 

imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna finančna sredstva in človeške vire, 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo na dostopen in pregleden način. 

Države članice tudi zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 
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ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih 

nalog ter dejavno sodelovanje in 

prispevanje k skupini ERGA. 

ustrezna finančna sredstva in človeške vire, 

ki jim omogočajo izvajanje dodeljenih 

pristojnosti, vključno s potrebnimi 

organizacijskimi ureditvami, ki jim 

omogočajo aktivno sodelovanje in 

prispevanje k skupini ERGA. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1007 

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

Michel 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da 

imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna finančna sredstva in človeške vire, 

ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih 

nalog ter dejavno sodelovanje in 

prispevanje k skupini ERGA. 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

neodvisni nacionalni regulativni organi 

ločene letne proračune. Proračuni se 

objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da 

imajo nacionalni regulativni organi 

ustrezna finančna sredstva in človeške vire, 

ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih 

nalog ter dejavno sodelovanje in 

učinkovito prispevanje k nalogam, ki jih 

izvaja skupina ERGA v okviru te 

direktive. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nacionalnim regulativnim telesom je treba zagotoviti dovolj sredstev, da bodo lahko 

sodelovala in učinkovito izvajala naloge skupine ERGA. 

 

Predlog spremembe  1008 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „6a. Države članice zagotovijo, da so 

nacionalni regulativni organi vedno 

delujoči. Ob prenehanju mandata vodji 

nacionalnega regulativnega organa ali 

članu kolektivnega telesa, ki izvršuje to 

nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, se njegovo mesto 

nemudoma zapolni ali, če to ni mogoče, se 

mu mandat podaljša, dokler ni uradno 

imenovan naslednik.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1009 

Dietmar Köster 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico do 

pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi. 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, katerih 

osebne pravice so neposredno prizadete 

zaradi avdiovizualnih medijskih vsebin, 

ali ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico do 

pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1010 

Isabella Adinolfi 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico 

do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi. 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti, hitri 

in cenovno dostopni pritožbeni mehanizmi 

zoper vse odločitve neodvisnega 

nacionalnega regulativnega organa ali 

enakovrednega javnega organa. 

Pritožbeni organ je neodvisen od strani, ki 

so udeležene v pritožbi in med drugim 

zagotavlja spoštovanje načel iz odstavkov 

2 in 4. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico do 

pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi. 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom avdiovizualnih medijskih 

storitev ali ponudnikom platforme za 

izmenjavo videov, za katere je nacionalni 

regulativni organ izdal odločbo, omogočajo 

pravico do pritožbe zoper odločbo pri 

pritožbenem organu. Pritožbeni organ je 

neodvisen od strani, ki so udeležene v 

pritožbi. 

Or. en 
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Predlog spremembe  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta pritožbeni organ, ki bi moralo biti 

sodišče, ima ustrezno strokovno znanje za 

učinkovito opravljanje svojih nalog. 

Države članice zagotovijo, da se vsebina 

same zadeve primerno upošteva in da je 

na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločba nacionalnega regulativnega 

organa velja, dokler ni znan rezultat 

pritožbe, razen če so v skladu z 

nacionalno zakonodajo sprejeti začasni 

ukrepi.“; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1014 

Louise Bours 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) vstavi se naslednji člen 30a: črtano 

„Člen 30a  

1. S to direktivo se ustanovi skupina 

evropskih regulatorjev za avdiovizualne 

medijske storitve (ERGA). 

 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predstavljajo jih vodje ali imenovani 

visoki predstavniki nacionalnega 

regulativnega organa z glavno 

odgovornostjo za nadzor avdiovizualnih 

medijskih storitev, če pa nacionalni 

regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

 

3. Skupina ERGA opravlja naslednje 

naloge: 

 

(a) svetovanje in pomoč Komisiji pri 

njenem delu, da zagotovi dosledno 

izvajanje regulativnega okvira za 

avdiovizualne medijske storitve v vseh 

državah članicah; 

 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

 

(c) zagotavljanje izmenjave izkušenj 

in dobre prakse v zvezi z uporabo 

regulativnega okvira za avdiovizualne 

medijske storitve; 

 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členoma 3 in 4 te direktive; 
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(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in 

členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v 

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in 

spodbujanjem sovraštva.“; 

 

4. Komisija ima pooblastila za 

sprejetje poslovnika skupine ERGA z 

izvedbenim aktom.“; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki 

predstavniki nacionalnega regulativnega 

organa z glavno odgovornostjo za nadzor 

avdiovizualnih medijskih storitev, če pa 

nacionalni regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev, vključno 

z neodvisnimi regulativnimi organi na 

poddržavni ravni s polno pristojnostjo na 

področju avdiovizualnih medijskih 

storitev. Predstavljajo jih vodje ali 

imenovani visoki predstavniki 

nacionalnega regulativnega organa z 

glavno odgovornostjo za nadzor 

avdiovizualnih medijskih storitev, če pa 

nacionalni regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

Or. es 

Obrazložitev 

Po predlaganem novem členu so člani skupine samo neodvisni nacionalni regulativni organi, 

ne upoštevajo pa se drugi neodvisni regulativni organi na ozemlju Evropske unije, ki imajo 
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polno pristojnost nad avdiovizualnimi medijskimi storitvami, zato je primerno ustrezno 

spremeniti drugi odstavek novega člena 30a predloga direktive, da se med člane skupine 

vključijo neodvisni regulativni organ na poddržavni ravni v Evropski uniji. 

Predlog spremembe  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki 

predstavniki nacionalnega regulativnega 

organa z glavno odgovornostjo za nadzor 

avdiovizualnih medijskih storitev, če pa 

nacionalni regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev, ki lahko 

vključujejo neodvisne regionalne 

regulativne organe in telesa s polnimi 

pooblastili na področju avdiovizualnih 

medijskih storitev. Predstavljajo jih vodje 

ali imenovani visoki predstavniki 

nacionalnega regulativnega organa z 

glavno odgovornostjo za nadzor 

avdiovizualnih medijskih storitev, če pa 

nacionalni regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi ali enakovredni javni 

organi, katerih glavna odgovornost je 
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Predstavljajo jih vodje ali imenovani 

visoki predstavniki nacionalnega 

regulativnega organa z glavno 

odgovornostjo za nadzor avdiovizualnih 

medijskih storitev, če pa nacionalni 

regulativni organ ne obstaja, jih 

predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

nadzor na področju avdiovizualnih 

medijskih storitev v smislu člena 29. Vsak 

neodvisni nacionalni regulativni organ ali 

enakovredni javni organ imenuje 

visokega predstavnika za skupino ERGA, 

ki ima pred imenovanjem predstavitev 

pred Evropskim parlamentom. 

Predstavniki si prizadevajo zagotoviti, da 

bi skupina ERGA izvajala naloge 

nepristransko in pregledno ter da bi ščitila 

interese Unije. Komisija imenuje 

predstavnika za zveze na visoki ravni pri 

skupini ERGA. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) svetovanje in pomoč Komisiji pri 

njenem delu, da zagotovi dosledno 

izvajanje regulativnega okvira za 

avdiovizualne medijske storitve v vseh 

državah članicah; 

a) svetovanje in pomoč državam 

članicam in Komisiji pri njihovem delu, da 

zagotovi dosledno izvajanje regulativnega 

okvira za avdiovizualne medijske storitve v 

vseh državah članicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1019 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) svetovanje in pomoč Komisiji pri (a) svetovanje in pomoč Komisiji pri 
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njenem delu, da zagotovi dosledno 

izvajanje regulativnega okvira za 

avdiovizualne medijske storitve v vseh 

državah članicah; 

njenem delu, da zagotovi dosledno 

izvajanje regulativnega okvira Unije za 

avdiovizualne medijske storitve v vseh 

državah članicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) zagotavljanje strateških prispevkov 

Komisiji za avdiovizualno medijsko 

politiko na vseh stopnjah političnega 

cikla; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Po možnosti 

se skupina ERGA posvetuje z udeleženci 

na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki 

in od njih zbere potrebne podatke, da 

lahko oblikuje svoja stališča; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1022 

Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije, vključno z 

ogrožanjem pluralnosti medijev in 

neodvisnosti nacionalnih regulativnih 

organov. Skupina se lahko posvetuje z 

odborom za stike, udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije ali pod 

pristojnostjo regulativnih organov in teles, 

članov skupine ERGA. Skupina se lahko 

posvetuje z udeleženci na trgu, potrošniki 

in končnimi uporabniki, da zbere potrebne 

podatke, če je to upravičeno, da lahko 

svetuje Komisiji o določenih vprašanjih; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

b) svetovanje in pomoč državam 

članicam in Komisiji v zvezi z vsemi 

zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členoma 3 in 4 te direktive; 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členi 3, 4 in 7 te direktive; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členoma 3 in 4 te direktive; 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členi 3, 4 in 7 te direktive; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pristojnostim skupine ERGA je treba dodati spremljanje ali spodbujanje dostopnosti, ki se 

zahteva v členu 7. 

 

Predlog spremembe  1027 

Julie Ward 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členoma 3 in 4 te direktive; 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členi 3, 4 in 7 te direktive; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 



 

AM\1107683SL.docx 85/94 PE592.350v01-00 

 SL 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in 

členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v 

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in 

spodbujanjem sovraštva.“; 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2), členu 

9(4) in členu 13(4) ter o kakršnih koli 

zadevah v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami, zlasti zaščito 

mladoletnikov in spodbujanjem 

sovraštva.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in 

členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v 

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in 

spodbujanjem sovraštva. 

e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

držav članic in Komisije o vprašanjih, ki 

so predvidena v členu 2(5b), členu 6a(3), 

členu 9(2) in členu 9(4), ter o kakršnih koli 

zadevah v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami, zlasti zaščito 

mladoletnikov in spodbujanjem sovraštva. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) po potrebi zagotavljanje smernic 

za člane za izvajanje vsebine te direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija ima pooblastila za 

sprejetje poslovnika skupine ERGA z 

izvedbenim aktom.“; 

4. Komisija ima pooblastila za 

sprejetje poslovnika skupine ERGA z 

izvedbenim aktom v skladu z načeli iz 

člena 30(2) in drugega pododstavka 

odstavka 2, ki bo pokrival naloge iz 

odstavka 3. Skupina ERGA sprejme 

kodeks ravnanja za svoje visoke 

predstavnike.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Skupina ERGA pripravi letno 

poročilo o svojih dejavnostih ter ga 

predloži Evropskemu parlamentu in 

Komisiji. 

Or. en 
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Predlog spremembe  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Zapisi o dejavnostih skupine 

ERGA, vključno z dnevnimi redi in 

zapisniki srečanj na visoki ravni, ter letno 

poročilo skupine se objavijo na dostopen 

in pregleden način, z izjemo ustrezno 

utemeljenih zahtev članov za zaupno 

ravnanje z občutljivimi informacijami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 31 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (22a) Člen 31 se nadomesti z 

naslednjim: 

Člen 31 „Člen 31 

Na področjih, ki jih ta direktiva ne ureja, 

direktiva ne vpliva na pravice in dolžnosti 

držav članic, izhajajočih iz veljavnih 

konvencij, ki urejajo telekomunikacije ali 

razširjanje programov. 

Na področjih, ki jih ta direktiva ne ureja, 

direktiva ne vpliva na pravice in dolžnosti 

držav članic, izhajajočih iz veljavnih 

konvencij, ki urejajo telekomunikacije ali 

razširjanje programov. Za razjasnitev 

sporov glede področja uporabe te določbe 

lahko države članice zahtevajo mnenje 

skupine ERGA.“ 

Or. en 
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(Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – člen 31 –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije.) 

Obrazložitev 

Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – člen 29 –, ki ni navedena v 

predlogu Komisije. 

 

Predlog spremembe  1035 

Louise Bours 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) člen 33 se nadomesti z naslednjim: črtano 

Člen 33  

Komisija spremlja uporabo direktive v 

državah članicah, vključno z uporabo 

sourejanja in samourejanja na podlagi 

pravil, sprejetih na nacionalni ravni. 

 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri 

leta Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

deset let po sprejetju], Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži naknadno 

oceno, ki so ji priloženi, kadar je to 

ustrezno, predlogi za njen pregled, da se 

izmeri učinek direktive in njena dodana 

vrednost.“ 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1036 

Isabella Adinolfi 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija spremlja uporabo direktive v 

državah članicah, vključno z uporabo 

sourejanja in samourejanja na podlagi 

pravil, sprejetih na nacionalni ravni. 

Komisija spremlja uporabo direktive v 

državah članicah, vključno z uporabo 

sourejanja in samourejanja na podlagi 

nacionalnih pravil in enakovrednih 

instrumentov, če so sprejeti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija spremlja uporabo direktive v 

državah članicah, vključno z uporabo 

sourejanja in samourejanja na podlagi 

pravil, sprejetih na nacionalni ravni. 

Države članice obveščajo Komisijo o 

spremljanju uporabe direktive v državah 

članicah, vključno z uporabo sourejanja in 

samourejanja na podlagi pravil, sprejetih 

na nacionalni ravni. 

Or. fr 

Predlog spremembe  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 
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Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. Poročilo vključuje posebne dele 

s podrobno oceno dejanskih dosežkov in 

težav s področja avdiovizualnih medijskih 

storitev glede: 

 (a) omejevanja izpostavljenosti 

javnosti, zlasti mladoletnikov in drugih 

ranljivih kategorij, komercialnim 

sporočilom ter splošnega spoštovanja te 

direktive, 

 (b) spoštovanja pravil notranjega trga, 

 (c) vseh razsežnosti pluralizma, zlasti 

na področju informacij, politike in družbe, 

 (d) učinkovitega izvajanja obveznosti 

javne službe, 

 (e) odprave ovir za dostop, 

 (f) izvajanja sourejanja in 

samourejanja na podlagi nacionalnih 

pravil in enakovrednih instrumentov, če 

so sprejeti, ter dejanske zmogljivosti teh 

orodij za uresničitev ciljev direktive, 

 (g) operativne zmogljivosti, ki so jo 

izkazali neodvisni nacionalni regulativni 

organi ali enakovredni javni organi, 

 (h) operativne zmogljivosti, ki sta jo 

izkazala skupina ERGA in odbor za stike, 

 (i) strožjih pravil, določenih v 

posameznih državah članicah, in dosežkov 

njihove uporabe, 

 (l) dejanskega izvajanja določb o 

pravici do odgovora v državah članicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1039 

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

Ries 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive in po potrebi poda dodatne 

predloge za njeno prilagoditev razvoju na 

področju avdiovizualnih medijskih 

storitev, zlasti ob upoštevanju 

tehnološkega razvoja, razvoja vedenja 

potrošnikov, konkurenčnosti sektorja in 

stopenj medijske pismenosti v vseh 

državah članicah. V poročilu se oceni tudi 

vprašanje oglaševalskih praks, zlasti 

usmerjenih na otroke, učinkovito 

spodbujanje evropskih del ter učinkovitost 

praks samourejanja in sourejanja v vseh 

državah članicah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na novo področje uporabe te direktive bo v prihodnje morda potrebna prilagoditev v 

skladu z razvojem nekaterih občutljivih vprašanj. 

 

Predlog spremembe  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 
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direktive. direktive in po potrebi poda dodatne 

predloge za njeno prilagoditev razvoju na 

področju avdiovizualnih medijskih 

storitev, zlasti ob upoštevanju 

najnovejšega tehnološkega razvoja, 

konkurenčnosti sektorja ter poročila o 

praksah, politiki in spremljevalnih 

ukrepih, ki jih podpirajo države članice na 

področju medijske pismenosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive, zlasti ob upoštevanju 

najnovejšega tehnološkega razvoja, 

konkurenčnosti sektorja, zaščite otrok in 

stopenj medijske pismenosti v vseh 

državah članicah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se uvaja navedba medijske pismenosti. Gl. predloge sprememb k uvodnima izjavama 

42a in 42b. 

 

Predlog spremembe  1042 

Silvia Costa 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive v vseh državah članicah, ter 

poročilo o praksah, politiki in 

spremljevalnih ukrepih, ki jih podpirajo 

države članice na področju medijske 

pismenosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če naj postane medijska pismenost učinkovita, je treba dejavno vključiti vse države članice. 

 

Predlog spremembe  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

tri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Or. en 
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Predlog spremembe  1044 

Louise Bours 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo zakone in druge 

predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo do [datum – najpozneje v enem 

letu po začetku veljavnosti]. Besedila 

navedenih predpisov nemudoma sporočijo 

Komisiji. 

Države članice sprejmejo zakone in druge 

predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo do [datum – najpozneje v petih 

letih po začetku veljavnosti]. Besedila 

navedenih predpisov nemudoma sporočijo 

Komisiji. 

Or. en 

 


