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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se 

situaci na trhu 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0287), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0193/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci (A8-0000/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Název 1 

                                                 
1 xxxxx. 
2 xxxxx. 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

kterou se mění směrnice 2010/13/EU 

o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb s ohledem na měnící se 

situaci na trhu 

kterou se mění směrnice 2010/13/EU 

o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb s ohledem na měnící se 

situaci na trhu (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Poslední podstatná změna směrnice 

Rady 89/552/EHS27, následně 

kodifikovaná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU28, byla 

provedena v roce 2007 přijetím směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES29. Od té doby prošel trh 

audiovizuálních mediálních služeb 

výraznými a rychlými změnami. Technický 

vývoj umožňuje nové typy služeb 

a uživatelských zkušeností. Sledovací 

návyky se významně změnily, zejména 

u mladších generací. Přestože hlavní 

televizní obrazovka zůstává i nadále 

důležitým zařízením umožňujícím sdílení 

audiovizuálních zážitků, řada diváků se při 

sledování audiovizuálního obsahu 

přesunula k jiným, přenosným zařízením. 

Tradiční televizní obsah se na průměrné 

denní době sledování dosud podílí 

významnou měrou. Stále více však roste 

význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 

(1) Poslední podstatná změna směrnice 

Rady 89/552/EHS27, následně 

kodifikovaná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU28, byla 

provedena v roce 2007 přijetím směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES29. Od té doby prošel trh 

audiovizuálních mediálních služeb 

výraznými a rychlými změnami. Technický 

vývoj umožňuje nové typy služeb 

a uživatelských zkušeností. Sledovací 

návyky se významně změnily, zejména 

u mladších generací. Přestože hlavní 

televizní obrazovka zůstává i nadále 

důležitým zařízením umožňujícím sdílení 

audiovizuálních zážitků, řada diváků se při 

sledování audiovizuálního obsahu 

přesunula k jiným, přenosným zařízením. 

Tradiční televizní obsah se na průměrné 

denní době sledování dosud podílí 

významnou měrou. Stále více však roste 

význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 
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obsah vytvářený uživateli, a v současné 

době již existují dobře zavedení noví 

účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 

videa na vyžádání a platforem pro sdílení 

videonahrávek. 

obsah vytvářený uživateli, a v současné 

době již existují dobře zavedení noví 

účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 

videa na vyžádání a platforem pro sdílení 

videonahrávek. Neustále se rozvíjející 

konvergence médií si žádá přijetí 

aktualizovaného právního rámce. 

__________________ __________________ 

27 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 

října 1989 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách) 

(Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23). 

27 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 

října 1989 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách) 

(Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23). 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách) 

(Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

28 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách) 

(Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

29 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 

2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských 

států upravujících provozování televizního 

vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

29 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 

2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských 

států upravujících provozování televizního 

vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Dne 6. května 2015 přijala Komise 

„Strategii pro jednotný digitální trh 

v Evropě“30, ve které oznámila přezkum 

směrnice 2010/13/EU. 

(2) Dne 6. května 2015 přijala Komise 

„Strategii pro jednotný digitální trh 

v Evropě“30, ve které oznámila přezkum 

směrnice 2010/13/EU. Dne 19. ledna 2016 



 

PE587.655v02-00 8/74 PR\1104385CS.docx 

CS 

přijal Evropský parlament usnesení 

o směřování k Aktu o jednotném 

digitálním trhu30a, v němž uvádí, co od 

této revize očekává. Evropský parlament 

po revizi volal již několikrát, a sice 

v usnesení ze dne 4. července 2013 

o hybridních televizorech30b a v usnesení 

ze dne 12. března 2014 nazvaném Vstříc 

k plně integrovanému audiovizuálnímu 

světu30c, a označil její cíle. 

__________________ __________________ 

30 COM(2015) 192 final 30 COM(2015) 192 final 

 30a P8_TA(2016)0009  

 30b P7_TA(2013)0329  

 30c P7_TA(2014)0232  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Směrnice 2010/13/EU by měla 

zůstat použitelná pouze pro ty služby, 

jejichž hlavním účelem je poskytování 

pořadů za účelem informování, zábavy 

nebo vzdělávání. Požadovaný hlavní účel 

by měl být považován za splněný rovněž 

v případě, že daná služba má audiovizuální 

obsah a formu, která je oddělitelná od 

hlavní činnosti poskytovatele služeb, jako 

jsou například samostatné části on-line 

novin obsahující audiovizuální pořady 

nebo videa vytvořená uživateli, pokud tyto 

části mohou být považovány za oddělitelné 

od jejich hlavní činnosti. Nespadají do ní 

služby sociálních médií s výjimkou 

případů, kdy poskytují službu, na kterou se 

vztahuje definice platformy pro sdílení 

videonahrávek. Služba by měla být 

považována pouze za nedílný doplněk 

hlavní činnosti v důsledku vazby mezi 

(3) Směrnice 2010/13/EU by měla být 

použitelná pouze pro ty služby, jejichž 

hlavním účelem je poskytování pořadů za 

účelem informování, zábavy nebo 

vzdělávání. Požadovaný hlavní účel by měl 

být považován za splněný rovněž 

v případě, že daná služba má audiovizuální 

obsah a formu, která je oddělitelná od 

hlavní činnosti poskytovatele služeb, jako 

jsou například samostatné části on-line 

novin obsahující audiovizuální pořady 

nebo videa vytvořená uživateli, pokud tyto 

části mohou být považovány za oddělitelné 

od jejich hlavní činnosti. Nespadají do ní 

služby sociálních médií s výjimkou 

případů, kdy poskytují službu, na kterou se 

vztahuje definice platformy pro sdílení 

videonahrávek. Služba by měla být 

považována pouze za nedílný doplněk 

hlavní činnosti v důsledku vazby mezi 
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audiovizuální nabídkou a hlavní činností. 

Jako takové mohou kanály nebo jakékoli 

jiné audiovizuální služby, na které se 

vztahuje redakční odpovědnost 

poskytovatele, představovat audiovizuální 

mediální služby samy o sobě, i když jsou 

nabízeny v rámci platformy pro sdílení 

videonahrávek, která se vyznačuje absencí 

redakční odpovědnosti. V takových 

případech bude dodržování ustanovení této 

směrnice na poskytovatelích s redakční 

odpovědností. 

audiovizuální nabídkou a hlavní činností. 

Jako takové mohou kanály nebo jakékoli 

jiné audiovizuální služby, na které se 

vztahuje redakční odpovědnost 

poskytovatele, představovat audiovizuální 

mediální služby samy o sobě, i když jsou 

nabízeny v rámci platformy pro sdílení 

videonahrávek, která se vyznačuje absencí 

redakční odpovědnosti. V takových 

případech bude dodržování ustanovení této 

směrnice na poskytovatelích s redakční 

odpovědností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stanovení pravomoci vyžaduje 

posouzení faktické situace podle kritérií 

stanovených ve směrnici 2010/13/EU. 

Posuzování takových faktických situací by 

mohlo vést k protichůdným výsledkům. Při 

použití postupů spolupráce stanovených 

v článcích 3 a 4 směrnice 2010/13/EU je 

důležité, aby Komise mohla založit svá 

zjištění na spolehlivých skutečnostech. 

Skupina evropských regulačních orgánů 

pro audiovizuální mediální služby 

(ERGA) by proto měla být oprávněna 

poskytovat na žádost Evropské komise 

stanoviska týkající se pravomoci. 

(5) Stanovení pravomoci vyžaduje 

posouzení faktické situace podle kritérií 

stanovených ve směrnici 2010/13/EU. 

Posuzování takových faktických situací by 

mohlo vést k protichůdným výsledkům. Při 

použití postupů spolupráce stanovených 

v článcích 3 a 4 směrnice 2010/13/EU je 

důležité, aby Komise mohla založit svá 

zjištění na spolehlivých skutečnostech. 

Kontaktní výbor by proto měl být 

oprávněn rozhodovat na žádost Evropské 

komise o stanoviscích týkajících se 

pravomoci vypracovaných Skupinou 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby (ERGA). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu a Radě o zlepšování právní 

úpravy k dosažení lepších výsledků – 

agenda EU31 Komise zdůraznila, že při 

zvažování politických řešení uváží jak 

regulační, tak dobře koncipované 

neregulační prostředky v souladu s praxí 

Společenství a se zásadami pro lepší 

samoregulaci a společnou regulaci32. Řada 

kodexů zřízených v oblastech 

koordinovaných touto směrnicí se ukázala 

být dobře koncipována v souladu se 

zásadami pro lepší samoregulaci 

a společnou regulaci. Za důležitý faktor 

úspěšnosti při podpoře dodržování kodexu 

samoregulace nebo společné regulace je 

považována existence právního 

mechanismu jištění. Stejně důležité je to, 

aby tyto kodexy stanovily konkrétní cíle 

umožňující pravidelnou, transparentní 

a nezávislou kontrolu vyhodnocování cílů, 

na které jsou zaměřeny. Za efektivní 

přístup při prosazování určitého režimu 

jsou zpravidla považovány odstupňované 

sankce, které zachovávají prvek 

přiměřenosti. Tyto zásady by měly být 

doplněny kodexy samoregulace a společné 

regulace přijatými v oblastech 

koordinovaných touto směrnicí. 

(7) Ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu a Radě o zlepšování právní 

úpravy k dosažení lepších výsledků – 

agenda EU31 Komise zdůraznila, že při 

zvažování politických řešení uváží jak 

regulační, tak neregulační prostředky 

v souladu s praxí Společenství a se 

zásadami pro lepší samoregulaci 

a společnou regulaci32. Řada kodexů 

zřízených v oblastech koordinovaných 

touto směrnicí se ukázala být dobře 

koncipována v souladu se zásadami pro 

lepší samoregulaci a společnou regulaci. 

Za důležitý faktor úspěšnosti při podpoře 

dodržování kodexu samoregulace nebo 

společné regulace je považována existence 

právního mechanismu jištění. Stejně 

důležité je to, aby tyto kodexy stanovily 

konkrétní cíle umožňující pravidelnou, 

transparentní a nezávislou kontrolu 

vyhodnocování cílů, na které jsou 

zaměřeny. Za efektivní přístup při 

prosazování určitého režimu jsou zpravidla 

považovány odstupňované sankce, které 

zachovávají prvek přiměřenosti. Tyto 

zásady by měly být doplněny kodexy 

samoregulace a společné regulace 

přijatými v oblastech koordinovaných 

touto směrnicí. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby bylo divákům včetně rodičů 

a nezletilých osob umožněno provádět 

informovaná rozhodnutí o obsahu, který 

má být sledován, je nutné, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali dostatečné informace 

o obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob. To by bylo možno provést například 

prostřednictvím systému deskriptorů 

obsahu udávajících povahu obsahu. 

Deskriptory obsahu by mohly být 

poskytovány prostřednictvím písemných, 

grafických nebo zvukových prostředků. 

(9) Aby bylo divákům včetně rodičů 

a nezletilých osob umožněno provádět 

informovaná rozhodnutí o obsahu, který 

má být sledován, je nutné, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb a poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek poskytovali 

dostatečné informace o obsahu, který může 

narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob. To by bylo možno 

provést například prostřednictvím systému 

deskriptorů obsahu udávajících povahu 

obsahu. Deskriptory obsahu by mohly být 

poskytovány prostřednictvím písemných, 

grafických nebo zvukových prostředků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pro odstranění překážek bránících 

volnému pohybu přeshraničních služeb 

v rámci Unie je nutné zajistit účinnost 

opatření založených na samoregulaci 

a společné regulaci zaměřených zejména 

na ochranu spotřebitelů nebo veřejného 

zdraví. Vhodným prostředkem k zajištění 

soudržnějšího a účinnějšího přístupu by 

mohly být kodexy chování na úrovni Unie, 

pokud budou dobře prosazovány 

a kontrolovány. 

(12) Pro odstranění překážek bránících 

volnému pohybu přeshraničních služeb 

v rámci Unie je nutné zajistit účinnost 

opatření založených na samoregulaci 

a společné regulaci zaměřených zejména 

na ochranu spotřebitelů nebo veřejného 

zdraví. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Trh televizního vysílání se vyvíjí, 

a tak je zapotřebí zvýšit flexibilitu ve 

vztahu k audiovizuálním obchodním 

sdělením, zejména pomocí kvantitativních 

pravidel pro lineární audiovizuální 

mediální služby, umístění produktu 

a sponzorství. Vznik nových služeb, včetně 

služeb bez reklamy, přinesl divákům větší 

možnost výběru, protože mohou snadno 

přejít k alternativním nabídkám. 

(13) Trh audiovizuálních služeb se 

vyvíjí a je zapotřebí zvýšit flexibilitu 

s cílem zajistit skutečně rovné podmínky 

pro audiovizuální obchodní sdělení, 

sponzorství a umístění produktu. Vznik 

nových služeb, včetně služeb bez reklamy, 

přinesl divákům větší možnost výběru, 

protože mohou snadno přejít 

k alternativním nabídkám. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Za účelem zajištění účinnosti této 

směrnice, zejména ve vztahu k redakční 

odpovědnosti poskytovatelů mediálních 

služeb, by měla být zabezpečena integrita 

pořadů a služeb. Třetí strany odlišné od 

příjemců služby by neměly měnit pořady 

a služby bez předchozího souhlasu 

dotyčného poskytovatele mediální služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Významným způsobem financování (14) Významným způsobem financování 
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audiovizuálních mediálních služeb nebo 

pořadů je sponzorství, které zároveň 

propaguje firmu, ochrannou známku, obraz 

na veřejnosti, činnosti nebo produkty 

právnické nebo fyzické osoby. Vzhledem 

k tomu platí, že aby sponzorství 

představovalo pro inzerenty 

a poskytovatele audiovizuálních 

mediálních služeb cennou formu reklamní 

techniky, mohou oznámení o sponzorování 

obsahovat zmínky o zboží nebo službách 

sponzora za účelem jejich propagace, 

i když přímo nenabádají k nákupu těchto 

zboží a služeb. Oznámení o sponzorování 

by měla i nadále jasně informovat diváky 

o existenci dohody o sponzorství. Obsah 

sponzorovaných pořadů nesmí být 

ovlivněn tak, aby tím byla dotčena 

redakční nezávislost poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb. 

audiovizuálních služeb nebo pořadů je 

sponzorství, které zároveň propaguje 

firmu, ochrannou známku, obraz na 

veřejnosti, činnosti nebo produkty 

právnické nebo fyzické osoby. Vzhledem 

k tomu platí, že aby sponzorství 

představovalo pro inzerenty 

a poskytovatele služeb cennou formu 

reklamní techniky, mohou oznámení 

o sponzorování obsahovat zmínky o zboží 

nebo službách sponzora za účelem jejich 

propagace, i když přímo nenabádají 

k nákupu těchto zboží a služeb. Oznámení 

o sponzorování by měla i nadále jasně 

informovat diváky o existenci dohody 

o sponzorství. Sponzorovaný obsah nesmí 

být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena 

redakční nezávislost poskytovatele služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských 

a publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech a v pořadech 

s významným podílem dětského publika. 

Existují důkazy zejména o tom, že umístění 

produktu a vložené reklamy mohou mít 

vliv na chování dětí vzhledem k tomu, že 

děti často nejsou schopny rozpoznat jejich 

komerční obsah. Existuje tedy potřeba 

i nadále zakazovat umístění produktu 

v pořadech s významným podílem 

dětského publika. Spotřebitelské 

publicistické pořady jsou pořady, které 

poskytují divákům poradenství nebo 

obsahují recenze týkající se nákupu 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských 

a publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech, v dětských 

pořadech a v obsahu zaměřeném na 

dětské publikum. Existují důkazy zejména 

o tom, že umístění produktu a vložené 

reklamy mohou mít vliv na chování dětí 

vzhledem k tomu, že děti často nejsou 

schopny rozpoznat jejich komerční obsah. 

Existuje tedy potřeba i nadále zakazovat 

umístění produktu v pořadech a v obsahu 

zaměřeném na dětské publikum. 

Spotřebitelské publicistické pořady jsou 

pořady, které poskytují divákům 

poradenství nebo obsahují recenze týkající 
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produktů a služeb. Umožnit umístění 

produktu v takových pořadech by setřelo 

rozdíl mezi reklamou a redakčním 

obsahem pro diváky, kteří v těchto 

pořadech mohou očekávat skutečné 

a poctivé recenze výrobků nebo služeb. 

se nákupu produktů a služeb. Umožnit 

umístění produktu v takových pořadech by 

setřelo rozdíl mezi reklamou a redakčním 

obsahem pro diváky, kteří v těchto 

pořadech mohou očekávat skutečné 

a poctivé recenze výrobků nebo služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Pravidlo, že produkt by neměl být 

nepatřičně zdůrazňován, se v praxi 

ukázalo jako obtížně uplatnitelné. Navíc 

omezuje využívání umístění produktu, 

které aby bylo schopno vytvářet hodnotu, 

již ze své podstaty předpokládá určitou 

úroveň zdůraznění expozice produktu. 

Požadavky na pořady obsahující umístění 

produktu by se tedy měly zaměřit na to, 

aby jasně informovaly diváky o existenci 

umístění produktu a na to, aby zajistily, že 

nebude dotčena redakční nezávislost 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Ačkoli tato směrnice nezvyšuje 

celkový přípustný objem reklamního času 

v době od 7:00 do 23:00, je důležité, aby 

subjekty televizního vysílání měly možnost 

pružně se rozhodovat, kdy zařadit reklamu 

(19) Ačkoli tato směrnice nezvyšuje 

celkový přípustný objem reklamního času 

v době od 7:00 do 23:00, je důležité, aby 

subjekty televizního vysílání měly možnost 

pružně se rozhodovat, kdy zařadit reklamu 
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s cílem maximalizovat poptávku 

zadavatelů reklamy a tok diváků. 

Hodinový limit by tedy měl být zrušen 

a měl by být zaveden denní limit 20 % 

reklamy v době od 7:00 do 23:00. 

s cílem maximalizovat poptávku 

zadavatelů reklamy a tok diváků. 

Hodinový limit by tedy měl být zrušen 

a měl by být zaveden denní limit 20 % 

reklamy v době od 7:00 do 23:00. Je 

ovšem také důležité v této souvislosti 

zachovat dostatečnou úroveň ochrany 

spotřebitele, jelikož taková míra flexibility 

by mohla diváky vystavit neúměrnému 

množství reklamy během hlavního 

vysílacího času. Směrnice by rovněž 

mohla snížit výnosy z reklam, stejně jako 

omezit financování vytváření obsahu. 

Přísnější omezení by se proto měla 

vztahovat na časový úsek mezi 20:00 

a 23:00, během něhož by měl být limit 

objemu reklamy stanoven na 20 %. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Řada subjektů televizního vysílání 

je součástí větších mediálních skupin 

a provádějí oznámení nejen v souvislosti se 

svými vlastními pořady a doprovodnými 

produkty, které jsou od těchto pořadů 

přímo odvozeny, ale rovněž ve vztahu 

k pořadům jiných subjektů, které patří do 

stejné mediální skupiny. Vysílací čas 

přidělený pro oznámení subjektu 

televizního vysílání týkající se pořadů 

jiných subjektů, které patří do stejné 

mediální skupiny, by neměl být zahrnut do 

maximálního denního vysílacího času pro 

reklamu a teleshopping. 

(20) Řada subjektů televizního vysílání 

nabízí několik kanálů, přičemž některé 

kanály provádějí oznámení nejen 

v souvislosti s vysíláním pořadů na tomto 

konkrétním kanále a doprovodnými 

produkty a službami, které jsou od těchto 

pořadů přímo odvozeny, ale rovněž ve 

vztahu k pořadům jiných kanálů, které 

patří stejnému subjektu televizního 

vysílání. Vysílací čas přidělený pro 

oznámení subjektu televizního vysílání 

týkající se pořadů jiných kanálů, které 

patří stejnému subjektu televizního 

vysílání, by rovněž neměl být zahrnut do 

maximálního denního vysílacího času pro 

reklamu a teleshopping, stejně jako 

vysílací čas určený pro oznámení 

veřejných služeb a charitativní výzvy.  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání by měli 

podporovat výrobu a distribuci evropských 

děl tak, že zajistí, aby jejich katalogy 

obsahovaly minimální podíl evropských 

děl a aby tato díla byla dostatečně 

zdůrazněna. 

(21) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání by měli 

podporovat výrobu a distribuci evropských 

děl tak, že zajistí, aby jejich katalogy 

obsahovaly minimální podíl evropských 

děl a aby tato díla byla dostatečně 

zdůrazněna. Členské státy by měly zajistit, 

aby držitelé práv spadající pod jejich 

pravomoc ve svých metadatech označovali 

audiovizuální obsah, který je evropským 

dílem, a zpřístupnili jej poskytovatelům 

služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Pokud jde o obchodní sdělení na 

platformách pro sdílení videonahrávek, již 

je upravuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES, která 

zakazuje nekalé obchodní praktiky vůči 

spotřebitelům včetně klamavých 

a agresivních praktik ve službách 

informační společnosti. Pokud jde 

o obchodní sdělení týkající se tabákových 

a souvisejících výrobků na platformách pro 

sdílení videonahrávek, dostatečnou 

ochranu spotřebitelů zajišťují stávající 

zákazy stanovené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, jakož 

i zákazy použitelné pro sdělení týkající se 

(27) Pokud jde o obchodní sdělení na 

platformách pro sdílení videonahrávek, již 

je upravuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/29/ES, která 

zakazuje nekalé obchodní praktiky vůči 

spotřebitelům včetně klamavých 

a agresivních praktik ve službách 

informační společnosti. Pokud jde 

o obchodní sdělení týkající se tabákových 

a souvisejících výrobků na platformách pro 

sdílení videonahrávek, dostatečnou 

ochranu spotřebitelů zajišťují stávající 

zákazy stanovené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, jakož 

i zákazy použitelné pro sdělení týkající se 
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elektronických cigaret a náhradních náplní 

elektronických cigaret podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/40/EU. Opatření stanovená v této 

směrnici tedy doplňují opatření stanovená 

ve směrnicích 2005/29/ES, 2003/33/ES 

a 2014/40/EU. 

elektronických cigaret a náhradních náplní 

elektronických cigaret podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/40/EU. Opatření stanovená v této 

směrnici tedy doplňují opatření stanovená 

ve směrnicích 2005/29/ES, 2003/33/ES 

a 2014/40/EU s cílem vytvořit skutečně 

rovné podmínky pro audiovizuální 

mediální služby, služby platforem pro 

sdílení videonahrávek a videonahrávky 

vytvořené uživateli.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Na významný podíl obsahu 

uloženého na platformách pro sdílení 

videonahrávek se nevztahuje redakční 

odpovědnost poskytovatele platformy pro 

sdílení videonahrávek. Tito poskytovatelé 

však zpravidla určují uspořádání tohoto 

obsahu, konkrétně pořadů nebo videí 

vytvořených uživateli, mimo jiné 

prostřednictvím automatických prostředků 

nebo algoritmů. Proto by tito poskytovatelé 

měli mít povinnost přijmout vhodná 

opatření na ochranu nezletilých osob před 

obsahem, který by mohl poškodit jejich 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj, 

a chránit všechny občany před 

podněcováním k násilí nebo k nenávisti 

namířené proti skupině osob nebo proti 

příslušníkovi takové skupiny vymezené 

podle pohlaví, rasy, barvy pleti, 

náboženského vyznání, původu nebo 

národnostní či etnické příslušnosti. 

(28) Na určitý podíl obsahu uloženého 

na platformách pro sdílení videonahrávek 

se nevztahuje redakční odpovědnost 

poskytovatele platformy pro sdílení 

videonahrávek. Tito poskytovatelé však 

zpravidla určují uspořádání tohoto obsahu, 

konkrétně pořadů nebo videí vytvořených 

uživateli, mimo jiné prostřednictvím 

automatických prostředků nebo algoritmů. 

Proto by tito poskytovatelé měli mít 

povinnost přijmout vhodná opatření na 

ochranu nezletilých osob před obsahem, 

který by mohl poškodit jejich tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj, a chránit 

všechny občany před podněcováním 

k násilí nebo k nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi 

takové skupiny vymezené podle pohlaví, 

rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, 

původu nebo národnostní či etnické 

příslušnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Vzhledem k povaze zapojení 

poskytovatelů do obsahu uloženému na 

platformách pro sdílení videonahrávek by 

se tato vhodná opatření měla vztahovat na 

organizaci obsahu, a nikoli na obsah jako 

takový. Požadavky, které jsou v tomto 

ohledu stanoveny v této směrnici, by tedy 

měly platit, aniž by byl dotčen článek 14 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES34, který stanoví výjimku 

z odpovědnosti za protiprávní informace 

ukládané některými poskytovateli služeb 

informační společnosti. Při poskytování 

služeb uvedených v článku 14 směrnice 

2000/31/ES by tyto požadavky rovněž 

měly platit, aniž by byl dotčen článek 15 

uvedené směrnice, který brání tomu, aby 

těmto provozovatelům byla ukládána 

obecná povinnost dohlížet na tyto 

informace a povinnost aktivně vyhledávat 

skutečnosti a okolnosti poukazující na 

protiprávní činnost, aniž by se to však 

týkalo povinnosti dohledu ve zvláštních 

případech, a zejména aniž by se to dotklo 

rozhodnutí vnitrostátních orgánů 

přijímaných v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy. 

(29) Vzhledem k povaze vztahu 

poskytovatelů k obsahu uloženému na 

platformách pro sdílení videonahrávek by 

se tato vhodná opatření měla vztahovat na 

organizaci obsahu, a nikoli na obsah jako 

takový. Požadavky, které jsou v tomto 

ohledu stanoveny v této směrnici, by tedy 

měly platit, aniž by byl dotčen článek 14 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES34, který stanoví výjimku 

z odpovědnosti za protiprávní informace 

ukládané některými poskytovateli služeb 

informační společnosti. Při poskytování 

služeb uvedených v článku 14 směrnice 

2000/31/ES by tyto požadavky rovněž 

měly platit, aniž by byl dotčen článek 15 

uvedené směrnice, který brání tomu, aby 

těmto provozovatelům byla ukládána 

obecná povinnost dohlížet na tyto 

informace a povinnost aktivně vyhledávat 

skutečnosti a okolnosti poukazující na 

protiprávní činnost, aniž by se to však 

týkalo povinnosti dohledu ve zvláštních 

případech, a zejména aniž by se to dotklo 

rozhodnutí vnitrostátních orgánů 

přijímaných v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy. 

__________________ __________________ 

34 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 

o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1). 

34 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 

o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Při provádění vhodných opatření, 

která mají být přijata na základě této 

směrnice, je vhodné co nejvíce zapojit 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek. Je tedy třeba podporovat 

společnou regulaci. Aby bylo možné 

v tomto ohledu zajistit jasný a jednotný 

přístup v celé Unii, neměly by členské 

státy mít právo vyžadovat, aby 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek přijímali přísnější opatření 

na ochranu nezletilých osob před 

škodlivým obsahem a všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování 

k násilí nebo k nenávisti než opatření 

stanovená v této směrnici. Mělo by však 

i nadále být možné, aby členské státy 

taková přísnější opatření přijímaly, pokud 

je tento obsah protiprávní, za předpokladu, 

že jsou opatření v souladu s články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, a aby přijímaly 

opatření týkající se obsahu internetových 

stránek obsahujících nebo šířících dětskou 

pornografii, jak to vyžaduje a povoluje 

článek 25 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/93/EU35. 

Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek by rovněž měli mít i nadále 

možnost dobrovolně přijímat přísnější 

opatření. 

(30) Při provádění vhodných opatření, 

která mají být přijata na základě této 

směrnice, je vhodné co nejvíce zapojit 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek. Je tedy třeba podporovat 

společnou regulaci. Mělo by však i nadále 

být možné, aby členské státy taková 

přísnější opatření přijímaly, pokud je tento 

obsah protiprávní, za předpokladu, že jsou 

opatření v souladu s články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, a aby přijímaly 

opatření týkající se obsahu internetových 

stránek obsahujících nebo šířících dětskou 

pornografii, jak to vyžaduje a povoluje 

článek 25 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/93/EU35. 

Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek by rovněž měli mít i nadále 

možnost dobrovolně přijímat přísnější 

opatření v souladu s právem Unie 

a svobodou komunikace. 

__________________ __________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 

2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání 

a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 

(Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 

2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání 

a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 

(Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1). 

Or. en 



 

PE587.655v02-00 20/74 PR\1104385CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Regulační orgány členských států 

mohou dosáhnout požadovaného stupně 

strukturální nezávislosti, pouze pokud 

jsou zřízeny jako samostatné právnické 

osoby. Členské státy by proto měly zaručit 

nezávislost vnitrostátních regulačních 

orgánů jak na vládě a veřejnoprávních 

orgánech, tak na subjektech působících 

v daném odvětví, aby byla zajištěna 

nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto 

požadavkem na nezávislost by neměla být 

dotčena možnost členských států zřizovat 

regulační orgány, jež vykonávají dohled 

nad různými odvětvími, například 

audiovizuálními a telekomunikačními 

službami. Vnitrostátní regulační orgány by 

měly disponovat donucovací pravomocí 

a prostředky nezbytnými k výkonu jejich 

funkce v podobě lidských zdrojů, 

odborných znalostí a finančních 

prostředků. Činnost vnitrostátních 

regulačních orgánů zřízených na základě 

této směrnice by měla zajišťovat 

respektování cílů plurality médií, kulturní 

rozmanitosti, ochrany spotřebitele, 

vnitřního trhu a podpory korektní 

hospodářské soutěže. 

(33) Členské státy by měly zaručit 

nezávislost vnitrostátních regulačních 

orgánů jak na vládě a veřejnoprávních 

orgánech, tak na subjektech působících 

v daném odvětví, aby byla zajištěna 

nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto 

požadavkem na nezávislost by neměla být 

dotčena možnost členských států zřizovat 

regulační orgány, jež vykonávají dohled 

nad různými odvětvími, například 

audiovizuálními a telekomunikačními 

službami. Vnitrostátní regulační orgány by 

měly disponovat donucovací pravomocí 

a prostředky nezbytnými k výkonu jejich 

funkce v podobě lidských zdrojů, 

odborných znalostí a finančních 

prostředků. Činnost vnitrostátních 

regulačních orgánů zřízených na základě 

této směrnice by měla zajišťovat 

respektování cílů plurality médií, kulturní 

rozmanitosti, ochrany spotřebitele, 

vnitřního trhu a podpory korektní 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) S cílem zajistit jednotné (35) S cílem zajistit jednotné 
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uplatňování právního rámce Unie 

upravujícího audiovizuální služby ve všech 

členských státech zřídila Komise 

rozhodnutím ze dne 3. února 2014 skupinu 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby (ERGA)36. 

Úkolem skupiny je poskytovat Komisi 

poradenství a pomáhat jí v zajišťování 

jednotného provádění směrnice 

2010/13/EU ve všech členských státech, 

jakož i usnadnit vzájemnou spolupráci 

vnitrostátních regulačních orgánů 

a spolupráci mezi vnitrostátními 

regulačními orgány a Komisí. 

uplatňování právního rámce Unie 

upravujícího audiovizuální služby ve všech 

členských státech zřídila Komise 

rozhodnutím ze dne 3. února 2014 skupinu 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby (ERGA)36. 

Úkolem skupiny a kontaktního výboru je 

poskytovat Komisi poradenství a pomáhat 

jí v zajišťování jednotného provádění 

směrnice 2010/13/EU ve všech členských 

státech, jakož i usnadnit vzájemnou 

spolupráci vnitrostátních regulačních 

orgánů a spolupráci mezi vnitrostátními 

regulačními orgány a Komisí. 

__________________ __________________ 

36 Rozhodnutí Komise C(2014) 462 final 

ze dne 3. února 2014, kterým se ustavuje 

evropská regulační skupina pro 

audiovizuální sdělovací prostředky. 

36 Rozhodnutí Komise C(2014) 462 final 

ze dne 3. února 2014, kterým se ustavuje 

evropská regulační skupina pro 

audiovizuální sdělovací prostředky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Skupina ERGA pozitivním 

způsobem přispěla k jednotné regulační 

praxi a poskytla Komisi vysoce kvalitní 

poradenství v otázkách provádění. To si 

žádá formální uznání a posílení její role 

v této směrnici. Skupina by proto měla být 

touto směrnicí opětovně zřízena. 

(36) Skupina ERGA a kontaktní výbor 

pozitivním způsobem přispěly k jednotné 

regulační praxi a poskytla Komisi vysoce 

kvalitní poradenství v otázkách provádění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Komise by měla mít možnost 

konzultovat se skupinou ERGA veškeré 

otázky týkající se audiovizuálních 

mediálních služeb a platforem pro sdílení 

videonahrávek. Skupina ERGA by měla 

být Komisi nápomocna tak, že jí bude 

poskytovat své odborné znalosti 

a poradenství a umožňovat výměnu 

osvědčených postupů. Komise by měla 

zejména se skupinou ERGA konzultovat 

zejména uplatňování směrnice 

2010/13/EU, aby usnadnila její 

harmonizované provádění na celém 

jednotném digitálním trhu. Skupina ERGA 

by měla na žádost Komise vydávat 

stanoviska, včetně stanovisek k otázkám 

pravomoci a ke kodexům chování Unie, 

týkající se ochrany nezletilých osob 

a podněcování k nenávisti, jakož 

i audiovizuálních obchodních sdělení 

ohledně potravin s vysokým obsahem tuků, 

soli/sodíku a cukrů. 

(37) Komise by měla mít možnost 

s kontaktním výborem konzultovat veškeré 

otázky týkající se audiovizuálních 

mediálních služeb a platforem pro sdílení 

videonahrávek. Skupina ERGA rovněž 

může být Komisi nápomocna tak, že jí 

bude poskytovat své odborné znalosti 

a poradenství a umožňovat výměnu 

osvědčených postupů. Komise by měla 

s kontaktním výborem konzultovat 

zejména uplatňování směrnice 

2010/13/EU, aby usnadnila její 

harmonizované provádění na celém 

jednotném digitálním trhu. Kontaktní 

výbor by měl rozhodovat o stanoviscích, 

včetně stanovisek k otázkám pravomoci 

a ke kodexům chování Unie, týkající se 

ochrany nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti, jakož i audiovizuálních 

obchodních sdělení ohledně potravin 

s vysokým obsahem tuků, soli/sodíku 

a cukrů, které vypracuje skupina ERGA. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 38 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Touto směrnicí není dotčena 

způsobilost členských států ukládat 
povinností, jež zajišťují objevitelnost 

a přístupnost obsahu obecného zájmu dle 

definovaných cílů obecného zájmu, jako je 

pluralismus médií, svoboda slova 

a kulturní rozmanitost. Tyto povinnosti by 

měly být ukládány pouze tehdy, jsou-li 

nezbytné ke splnění cílů obecného zájmu 

jasně definovaných členskými státy 

v souladu s právem Unie. V tomto ohledu 

by měly členské státy zvážit zejména 

(38) Tato směrnice vybízí členské státy 

k ukládání povinností, jež zajišťují 

náležité zdůraznění a přístupnost obsahu 

obecného zájmu dle definovaných cílů 

obecného zájmu, jako je pluralismus médií, 

svoboda slova a kulturní rozmanitost. Tyto 

povinnosti by měly být ukládány pouze 

tehdy, jsou-li nezbytné ke splnění cílů 

obecného zájmu jasně definovaných 

členskými státy v souladu s právem Unie. 
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nutnost regulatorního zásahu proti 

výsledkům působení tržních sil. Jestliže se 

členské státy rozhodnou vymáhat pravidla 

objevitelnosti, měly by podnikům uložit 

pouze přiměřené povinnosti s ohledem na 

oprávněný veřejný zájem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) služba spočívá v ukládání velkého 

množství programů nebo videonahrávek 

vytvořených uživateli, za něž poskytovatel 

platformy pro sdílení videonahrávek 

nenese redakční odpovědnost; 

i) služba spočívá v ukládání programů 

nebo videonahrávek vytvořených uživateli, 

za něž poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek nenese redakční 

odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) „videonahrávkou vytvořenou 

uživatelem“ pohyblivá obrazová sekvence 

se zvukem nebo bez něj, která představuje 

jednotlivou položku vytvořenou a/nebo 

nahranou na platformu pro sdílení 

videonahrávek jedním nebo více uživateli; 

ba) „videonahrávkou vytvořenou 

uživatelem“ audiovizuální dílo, které se 

skládá z obrazové sekvence se zvukem 

nebo bez něj, která představuje jednotlivou 

položku vytvořenou a/nebo nahranou na 

platformu pro sdílení videonahrávek 

jedním nebo více uživateli; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. i 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ea) V čl. 1 odst. 1 písm. i) se text mění 

následujícím způsobem: 

i) „televizní reklamou“ jakákoli forma 

oznámení veřejného nebo soukromého 

podniku nebo fyzické osoby v televizním 

vysílání za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu nebo televizní vysílání pro 

vlastní propagaci v rámci jeho obchodní, 

průmyslové, řemeslné činnosti nebo 

činnosti svobodného povolání, s cílem 

propagovat dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb za úplatu, včetně nemovitého 

majetku, práv a povinností; 

i) „televizní reklamou“ jakákoli forma 

oznámení veřejného nebo soukromého 

podniku nebo fyzické osoby v televizním 

vysílání za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu v rámci jeho obchodní, 

průmyslové, řemeslné činnosti nebo 

činnosti svobodného povolání, s cílem 

propagovat dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb za úplatu, včetně nemovitého 

majetku, práv a povinností; 

Or. en 

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

písm. i) –, jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací 

návrh nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e b (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. k 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 eb) V čl. 1 odst. 1 písm. k) se text mění 

následujícím způsobem: 

k) „sponzorstvím“ jakýkoli příspěvek 

poskytnutý veřejným nebo soukromým 

podnikem nebo fyzickou osobou, které se 

nezabývají poskytováním audiovizuálních 

k) „sponzorstvím“ jakýkoli příspěvek 

poskytnutý veřejným nebo soukromým 

podnikem nebo fyzickou osobou, které se 

nezabývají poskytováním audiovizuálních 
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mediálních služeb ani výrobou 

audiovizuálních děl, na financování 

audiovizuálních mediálních služeb nebo 

pořadů s cílem propagovat svou firmu, 

ochrannou známku, obraz na veřejnosti, 

činnosti nebo produkty; 

mediálních služeb, služeb platforem pro 

sdílení videonahrávek nebo 

videonahrávkami vytvořenými uživatelem 
ani výrobou audiovizuálních děl, na 

financování audiovizuálních mediálních 

služeb, služeb platforem pro sdílení 

videonahrávek, videonahrávek 

vytvořených uživatelem nebo pořadů 

s cílem propagovat svou firmu, ochrannou 

známku, obraz na veřejnosti, činnosti nebo 

produkty; 

Or. en 

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

písm. k) –, jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací 

návrh nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e c (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. m 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ec) V čl. 1 odst. 1 písm. m) se text 

mění následujícím způsobem: 

m) „umístěním produktu“ jakákoli 

podoba audiovizuálního obchodního 

sdělení, jež je tvořeno začleněním 

produktu, služby nebo odpovídající 

ochranné známky či zmínky o nich do 

pořadu za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu; 

m) „umístěním produktu“ jakákoli 

podoba audiovizuálního obchodního 

sdělení, jež je tvořeno začleněním 

produktu, služby nebo odpovídající 

ochranné známky či zmínky o nich do 

pořadu nebo do videonahrávky vytvořené 

uživatelem za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu; 

Or. en 

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

písm. m) –, jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací 

návrh nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ 

SLUŽBY; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2 

 1. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, členské státy zajistí, 

aby poskytovatelé mediálních služeb 

a poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek spadající do jejich 

pravomoci přijali vhodná opatření 

s cílem: 

 a) chránit všechny občany před 

pořady nebo videonahrávkami 

vytvořenými uživateli, které obsahují 

podněcování k násilí nebo nenávisti proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasového 

nebo etnického původu, náboženství nebo 

víry, postižení, věku nebo sexuální 

orientace, původu nebo národnostní 

příslušnosti; 

 b) chránit nezletilé osoby před pořady 

nebo videonahrávkami vytvořenými 

uživateli, které mohou narušit jejich 
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tělesný, duševní nebo mravní vývoj. 

Takový obsah je přístupný pouze tak, aby 

jej nezletilé osoby neměly za normálních 

okolností možnost vidět nebo slyšet. Tato 

opatření mohou zahrnovat volbu doby 

zpřístupnění, nástroje pro ověření věku 

nebo jiná technická opatření. 

 2. O tom, co představuje vhodné 

opatření pro účely odstavce 1, se 

rozhoduje s ohledem na povahu 

příslušného obsahu tak, aby se jednalo 

o opatření přiměřené újmě, kterou může 

způsobit, charakteristice kategorie osob, 

které mají být chráněny, a rovněž právům 

a oprávněným zájmům, o něž se jedná – 

včetně zájmů poskytovatelů a uživatelů, 

kteří daný obsah vytvořili nebo nahráli, 

a veřejnému zájmu –, a aby byla dodržena 

svoboda komunikace. Poskytovatelé 

divákům o takovém obsahu poskytují 

dostatečné informace, nejlépe pomocí 

systému deskriptorů označujících povahu 

obsahu. 

 3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. -2f odst. 3 a 4. Členské státy 

zavedou mechanismy nezbytné 

k posouzení vhodnosti opatření uvedených 

v odstavci 2 tohoto článku. Členské státy 

svěří tento úkol subjektům určeným 

v souladu s článkem 29. Při přijímání 

těchto opatření členské státy dodržují 

podmínky stanovené v platných právních 

předpisech Unie, zejména v článcích 14 

a 15 směrnice 2000/31/ES nebo v článku 

25 směrnice 2011/93/EU. 

 4. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi příjemci služby 

a poskytovateli mediálních služeb nebo 

poskytovateli platforem pro sdílení 

videonahrávek ohledně používání 

vhodných opatření uvedených 

v odstavcích 1 a 2.“ 
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Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejnou úrovní ochrany pro všechny občany 

i pro nezletilé osoby se články 6, 6a, 12 a 28a, týkající se ochrany občanů, zvláště pak 

nezletilých osob, slučují a jejich platnost se rozšiřuje na všechny služby. Viz pozměňovací 

návrhy 64, 66, 74 a 81, kterými se tyto články vypouštějí. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2a 

 1. Členské státy zajistí, aby 

audiovizuální obchodní sdělení 

poskytovaná poskytovateli mediálních 

služeb a poskytovateli platforem pro 

sdílení videonahrávek, kteří spadají do 

jejich pravomoci, splňovala tyto 

požadavky: 

 a)  je snadno rozpoznatelné, že se 

jedná o audiovizuální obchodní sdělení. 

Skrytá audiovizuální obchodní sdělení se 

zakazují; 

 b) audiovizuální obchodní sdělení 

nesmějí používat podprahové techniky; 

 c) audiovizuální obchodní sdělení 

nesmějí: 

 i) narušovat lidskou důstojnost, 

 ii) podporovat chování ohrožující 

zdraví nebo bezpečnost, 

 iii) podporovat chování hrubě 

ohrožující ochranu životního prostředí; 

 d) všechny formy audiovizuálních 

obchodních sdělení týkajících se cigaret 

a jiných tabákových výrobků se zakazují; 
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 e) audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se alkoholických nápojů nesmějí 

být výslovně zaměřena na nezletilé osoby 

a nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů; 

 f) audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se léčivých přípravků a léčebných 

postupů, které jsou v členském státě, do 

jehož pravomoci poskytovatel mediálních 

služeb spadá, dostupné pouze na lékařský 

předpis, se zakazují; 

 g) audiovizuální obchodní sdělení 

nesmějí tělesně nebo mravně ohrožovat 

nezletilé osoby. Nesmějí proto přímo 

nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo 

pronájmu produktu nebo služby a využívat 

k tomu jejich nezkušenosti nebo 

důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé 

osoby, aby ke koupi propagovaného zboží 

nebo služby přesvědčovaly své rodiče nebo 

třetí osoby, využívat zvláštní důvěru, 

kterou mají nezletilé osoby k rodičům, 

svým učitelům nebo jiným osobám, ani 

bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby 

v nebezpečných situacích. 

 2. Členské státy a Komise vybízejí 

k vytvoření kodexů chování, pokud jde 

o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení, založených na samoregulaci 

a společné regulaci.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejným minimálním souborem základních 

pravidel pro audiovizuální obchodní sdělení se článek 9 přesunuje do kapitoly II, aby se 

vztahoval na všechny služby. Viz pozměňovací návrh 69, kterým se článek 9 vypouští. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2b 

 1. Audiovizuální mediální služby, 

služby platforem pro sdílení 

videonahrávek, pořady nebo 

videonahrávky vytvořené uživateli, které 

jsou sponzorovány, splňují tyto 

požadavky: 

 a) jejich obsah a v případě televizního 

vysílání i doba jejich zařazení nejsou 

v žádném případě ovlivněny tak, aby tím 

byla dotčena odpovědnost a redakční 

nezávislost poskytovatele služeb; 

 b) nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštní zmínkou tohoto zboží nebo služeb 

za účelem jejich propagace; 

 c) diváci jsou jasně informováni 

o existenci dohody o sponzorství. 

Sponzorované pořady nebo sponzorované 

videonahrávky vytvořené uživateli musí 

být zřetelně označeny jako sponzorované 

jménem, logem nebo jinou značkou 

sponzora, například odkazem na jeho 

produkt (produkty) nebo službu (služby) či 

na jejich charakteristický znak, a to 

vhodným způsobem na začátku a na konci 

pořadů a videonahrávek vytvořených 

uživateli. 

 2. Audiovizuální mediální služby, 

videonahrávky vytvořené uživateli nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků. 

 3. Při sponzorování audiovizuálních 

mediálních služeb, služeb platforem pro 

sdílení videonahrávek, videonahrávek 

vytvořených uživateli nebo pořadů 

podniky, mezi jejichž předmět činnosti 

patří výroba nebo prodej léčivých 

přípravků a léčebných postupů, lze 

propagovat firmu nebo obraz podniku na 



 

PR\1104385CS.docx 31/74 PE587.655v02-00 

 CS 

veřejnosti, avšak nelze propagovat 

konkrétní léčivé přípravky nebo léčebné 

postupy, které jsou v členském státě, do 

jehož pravomoci poskytovatel mediálních 

služeb spadá, dostupné pouze na lékařský 

předpis.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejným minimálním souborem základních 

pravidel pro sponzorování se článek 10 přesunuje do kapitoly II, aby se vztahoval na všechny 

služby. Viz související pozměňovací návrh 72. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2d) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2c 

 1. Tento článek se použije pouze na 

pořady vyrobené po 19. prosinci 2009. 

 2. Umístění produktu je přípustné ve 

videonahrávkách vytvořených uživateli 

a ve všech audiovizuálních mediálních 

službách s výjimkou zpravodajských 

a publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a dětských pořadů nebo 

jakéhokoli jiného obsahu zacíleného na 

dětské publikum. 

 3. Pořady nebo videonahrávky 

vytvořené uživateli, které obsahují 

umístění produktu, splňují tyto 

požadavky: 

 a) jejich obsah a v případě televizního 

vysílání i doba jejich zařazení nejsou 

v žádném případě ovlivněny tak, aby tím 

byla dotčena odpovědnost a redakční 
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nezávislost poskytovatele mediálních 

služeb; 

 b) nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštní zmínkou tohoto zboží nebo služeb 

za účelem jejich propagace; 

 c) nepatřičně nezdůrazňují dotyčný 

produkt; 

 d) diváci jsou jasně informováni 

o existenci umístění produktu. Pořady 

nebo videonahrávky vytvořené uživateli, 

které obsahují umístění produktu, jsou na 

začátku a na konci pořadu vhodně 

označeny. 

 Výjimečně mohou členské státy od 

požadavků uvedených v prvním 

pododstavci písm. d) upustit, pokud 

dotčený pořad nevyrobil ani jeho výrobu 

nezadal sám poskytovatel služeb nebo 

společnost přidružená k poskytovateli 

služeb. 

 Pořady ani videonahrávky vytvořené 

uživateli nesmějí v žádném případě 

obsahovat umístění produktu, pokud jde 

o: 

 a) tabákové výrobky nebo cigarety 

nebo o umístění produktu podniků, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret a jiných tabákových 

výrobků; 

 b) konkrétní léčivé přípravky nebo 

léčebné postupy, které jsou v členském 

státě, do jehož pravomoci poskytovatel 

mediálních služeb spadá, dostupné pouze 

na lékařský předpis.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejným minimálním souborem základních 

pravidel pro umístění produktu se článek 11 přesunuje do kapitoly II, aby se vztahoval na 

všechny služby. Viz pozměňovací návrh 73, kterým se článek 11 vypouští. 
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2e) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2d 

 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

mediálních služeb a poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

spadající do jejich pravomoci nevysílali 

kinematografická díla mimo doby 

sjednané s nositeli práv.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejným minimálním souborem základních 

pravidel pro ochranu kinematografických děl se článek 8 přesunuje do kapitoly II, aby se 

vztahoval na všechny služby. Viz pozměňovací návrh 68, kterým se článek 8 vypouští. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek –2 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2f) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2e 

 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb 

a poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek spadající do jejich 

pravomoci umožňovali příjemcům služby 

snadný, přímý a trvalý přístup alespoň 

k těmto informacím: 

 a) název poskytovatele mediálních 
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služeb nebo poskytovatele platforem pro 

sdílení videonahrávek; 

 b) adresa, na níž je poskytovatel 

mediálních služeb nebo poskytovatel 

platforem pro sdílení videonahrávek 

usazen; 

 c) údaje, které umožňují rychlé, 

přímé a účinné navázání kontaktu 

s poskytovatelem mediálních služeb nebo 

poskytovatelem platforem pro sdílení 

videonahrávek, včetně adresy jeho 

elektronické pošty nebo internetových 

stránek společnosti; 

 d) členský stát, do jehož pravomoci 

poskytovatelé mediálních služeb nebo 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek spadají, a příslušné 

regulační orgány a orgány dohledu.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu vytvoření opravdu rovných podmínek se stejným minimálním souborem základních 

pravidel pro práva příjemců služby na informace se nynější článek 5 stávající směrnice 

rozšiřuje na služby platforem pro sdílení videonahrávek a přesunuje se do kapitoly II. Viz 

pozměňovací návrh 64, kterým se článek 5 vypouští. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 h (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II – článek -2 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2h) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek -2f 

 1. Členské státy vhodnými prostředky 

v rámci svých právních předpisů zajistí, 

aby poskytovatelé mediálních služeb 

a poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří spadají do jejich 

pravomoci, tuto směrnici účinně 
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dodržovali. 

 2. Členské státy mohou uplatňovat 

vůči poskytovatelům mediálních služeb 

a poskytovatelům platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří spadají do jejich 

pravomoci, podrobnější nebo přísnější 

pravidla s ohledem na články -2 až -2e, 7, 

13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a, pokud jsou 

tato pravidla v souladu s právem Unie 

a dodržují svobodu komunikace. 

 3. Členské státy podporují společnou 

regulaci a samoregulaci prostřednictvím 

kodexů chování přijatých na vnitrostátní 

úrovni v oblastech koordinovaných touto 

směrnicí v rozsahu, v jakém to dovolují 

jejich právní řády. Tyto kodexy musí být 

v dotyčných členských státech široce 

přijímány zúčastněnými subjekty. Kodexy 

chování musí jasně a jednoznačně 

vymezovat své cíle. Musí zajistit 

pravidelné, transparentní a nezávislé 

sledování a vyhodnocování toho, jak jsou 

vytyčené cíle plněny. Musí umožňovat 

účinné prosazování, a to včetně 

případných účinných a přiměřených 

sankcí. 

 4. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele mediálních služeb 

a poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. 

 5. Komise ve spolupráci s členskými 

státy usnadní vypracování kodexů 

chování Unie, v případě potřeby za 

konzultace s poskytovateli mediálních 

služeb a poskytovateli platforem pro 

sdílení videonahrávek. Návrhy kodexů 

chování Unie a úpravy či rozšíření 

stávajících kodexů chování Unie 

předkládají Komisi jejich signatáři. 

Rozhodnutí o návrzích, úpravách nebo 

rozšířeních kodexů vydává kontaktní 

výbor zřízený podle článku 29. Komise 

tyto kodexy zveřejní. 

 6. Jestliže vnitrostátní nezávislý 

regulační orgán dospěje k závěru, že se 
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nějaký kodex chování nebo jeho část 

ukázaly jako nedostatečně účinné, může 

členský stát tohoto regulačního orgánu 

požadovat od poskytovatelů mediálních 

služeb a poskytovatelů platforem pro 

sdílení videonahrávek, kteří spadají do 

jeho pravomoci, aby splňovali podrobnější 

nebo přísnější pravidla, pokud jsou tato 

pravidla v souladu s právem Unie 

a dodržují svobodu komunikace. Příslušné 

předpisy musí být bezodkladně oznámeny 

Komisi. 

 7. Nestanoví-li tato směrnice jinak, 

použije se směrnice 2000/31/ES. 

V případě rozporu mezi ustanovením 

směrnice 2000/31/ES a ustanovením této 

směrnice mají přednost ustanovení této 

směrnice, nestanoví-li tato směrnice 

jinak.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Nový článek -2f se vkládá k zajištění toho, aby pro společnou regulaci a samoregulaci platila 

stejná procesní pravidla, a k zefektivnění vytváření kodexů chování. Má za cíl sloučit všechna 

ustanovení týkající se společné regulace a samoregulace a kodexů chování, která se nacházejí 

v článcích 4 a 9 stávající směrnice a v článcích 6a a 28a pozměňujícího aktu. Viz související 

pozměňovací návrhy 61 a 69. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 i (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola II a (nová) – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2i) Vkládá se nová kapitola, která zní: 

 KAPITOLA IIa 

 USTANOVENÍ PRO AUDIOVIZUÁLNÍ 

MEDIÁLNÍ SLUŽBY 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 3 se písmeno b) 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

b) má-li poskytovatel mediálních 

služeb skutečné sídlo v jednom členském 

státě, avšak redakční rozhodnutí 

o audiovizuální mediální službě jsou 

přijímána v jiném členském státě, 

považuje se za usazeného v členském 

státě, v němž působí většina pracovníků 

zajišťujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 2 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) V článku 2 se odstavec 4 mění 

takto: 

4. Poskytovatelé mediálních služeb, 

na které se odstavec 3 nevztahuje, jsou 

považováni za poskytovatele, kteří spadají 

do pravomoci členského státu, v těchto 

případech: 

4. Poskytovatelé mediálních služeb, 

na které se odstavec 3 nevztahuje, jsou 

považováni za poskytovatele, kteří spadají 

do pravomoci členského státu, v těchto 

případech: 

a) používají zařízení pro přenos 

vzestupného signálu k družici umístěné 

v tomto členském státě; 

a) používají zařízení pro přenos 

vzestupného signálu k družici umístěné 

v tomto členském státě; nebo 

b) ačkoli nepoužívají zařízení pro 

přenos vzestupného signálu k družici 

b) využívají družicové kapacity tohoto 
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umístěné v tomto členském státě, využívají 
družicové kapacity tohoto členského státu. 

členského státu. 

Or. en 

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

písm. m) –, jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací 

návrh nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

Odůvodnění 

Umístění vzestupného signálu se může velmi rychle změnit. Vyjasnění tohoto ustanovení 

umožní vnitrostátním regulačním orgánům rychle určit, jaká jurisdikce se na daný konkrétní 

časový okamžik vztahuje. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 2 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5b. Pokud se při použití článků 3 a 4 

této směrnice dotyčné členské státy 

neshodnou na tom, který členský stát má 

pravomoc, musí na tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu upozornit Komisi. 

Komise může požádat skupinu evropských 

regulačních orgánů pro audiovizuální 

mediální služby (ERGA) o stanovisko 

k této věci ve lhůtě 15 pracovních dnů ode 

dne podání žádosti Komise. V případě, že 

Komise požádá skupinu ERGA 

o stanovisko, lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5 

a v čl. 4 odst. 5 se pozastavují, dokud 

skupina ERGA své stanovisko nepřijme.; 

5b. Pokud se při použití článků 3 a 4 

této směrnice dotyčné členské státy 

neshodnou na tom, který členský stát má 

pravomoc, musí na tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu upozornit Komisi. 

Komise může požádat skupinu evropských 

regulačních orgánů pro audiovizuální 

mediální služby (ERGA) o předběžný 

návrh stanoviska k této věci ve lhůtě 15 

pracovních dnů ode dne podání žádosti 

Komise. Kontaktní výbor o tomto návrhu 

stanoviska bezodkladně rozhodne. 
V případě, že Komise požádá o stanovisko, 

lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5 a v čl. 4 

odst. 5 se pozastavují, dokud kontaktní 

skupina své stanovisko nepřijme. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zřejmým, závažným a hrubým 

způsobem porušuje článek 6 nebo 12, 

případně oba; 

a) zřejmým, závažným a hrubým 

způsobem porušuje článek -2 odst. 1; 

Or. en 

Odůvodnění 

Články 6 a 12 jsou sloučeny do nového článku -2. Viz pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ohrožuje veřejnou bezpečnost 

včetně zajištění národní bezpečnosti 

a obrany, případně představuje závažné 

a značné riziko jejich ohrožení; nebo 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ohrožuje veřejné zdraví nebo 

představuje závažné a značné riziko jeho 

vypouští se 
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ohrožení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovatel mediálních služeb 

podle názoru dotyčného členského státu 

během 12 měsíců před vydáním oznámení 

uvedeného v písmenu b) tohoto odstavce 

nejméně dvakrát porušil odst. 2 písm. a), 

b) nebo c); 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení by mělo být vypuštěno. Členský stát by neměl mít povinnost čekat 12 měsíců 

ani povinnost čekat na druhé porušení, než bude moci jednat. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dotyčný členský stát písemně 

oznámil poskytovateli mediálních služeb, 

členskému státu, který má nad 

poskytovatelem pravomoc, a Komisi 

údajná porušení a opatření, která zamýšlí 

přijmout v případě opětovného porušení; 

b) dotyčný členský stát písemně 

oznámil poskytovateli mediálních služeb, 

členskému státu, který má nad 

poskytovatelem pravomoc, a Komisi 

údajné porušení a opatření, která zamýšlí 

přijmout v případě opětovného porušení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) poskytovatel mediálních služeb 

poté, co mu bylo poskytnuto oznámení 

uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, 

nejméně jednou porušil odst. 2 písm. a), 

b) nebo c); 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) oznamující členský stát dodržel 

právo dotyčného poskytovatele mediálních 

služeb na obhajobu, a zejména tomuto 

poskytovateli mediálních služeb umožnil, 

aby vyjádřil své názory na údajná porušení 

a opatření, která má tento členský stát 

v úmyslu přijmout. Náležitě zohlední jak 

tyto názory, tak názory členského státu, 

který má v dané věci pravomoc. 

e) oznamující členský stát dodržel 

právo dotyčného poskytovatele mediálních 

služeb na obhajobu, a zejména tomuto 

poskytovateli mediálních služeb umožnil, 

aby vyjádřil své názory na údajné porušení 

a opatření, která má tento členský stát 

v úmyslu přijmout. Náležitě zohlední jak 

tyto názory, tak názory členského státu, 

který má v dané věci pravomoc. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ustanovení odst. 3 písm. a) a d) odstavce 3 

se použijí pouze v případě lineárních 

služeb. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise ve lhůtě tří měsíců ode dne 

oznámení opatření, jež přijal členský stát 

na základě odstavců 2 a 3, a po konzultaci 

se skupinou ERGA rozhodne 

o slučitelnosti těchto opatření s právem 

Unie. Tato lhůta začíná v den následující 

po dni obdržení úplného oznámení. 

Oznámení se považuje za úplné, pokud si 

Komise do tří měsíců od jeho obdržení 

nebo od obdržení případných vyžádaných 

dalších informací nevyžádá žádné další 

informace. 

Komise ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

oznámení opatření, jež přijal členský stát 

na základě odstavců 2 a 3, a po konzultaci 

s kontaktním výborem rozhodne 

o slučitelnosti těchto opatření s právem 

Unie. Tato lhůta začíná v den následující 

po dni obdržení úplného oznámení. 

Oznámení se považuje za úplné, pokud si 

Komise do jednoho měsíce od jeho 

obdržení nebo od obdržení případných 

vyžádaných dalších informací nevyžádá 

žádné další informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace. Komise uvědomí 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, bezodkladně si vyžádá všechny 

nezbytné dodatečné informace. Komise 
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členský stát o obdržení odpovědi na tuto 

žádost. 

uvědomí členský stát o obdržení odpovědi 

na tuto žádost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Odstavce 3 a 4 nevylučují uplatnění 

jakéhokoli postupu, prostředku nápravy 

nebo sankcí za dotyčné porušení 

v členském státě, do jehož pravomoci 

dotyčný poskytovatel mediálních služeb 

spadá. 

(Netýká se českého znění.)   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Členské státy a Komise si 

pravidelně vyměňují zkušenosti 

a osvědčené postupy týkající se postupu 

stanoveného v odstavcích 2 až 7 v rámci 

kontaktního výboru zřízeného podle 

článku 29 a skupiny ERGA.“; 

8. Členské státy a Komise si 

pravidelně vyměňují zkušenosti 

a osvědčené postupy týkající se postupu 

stanoveného v odstavcích 2 až 7 v rámci 

kontaktního výboru a skupiny ERGA.“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou uplatňovat 

vůči poskytovatelům mediálních služeb, 

kteří spadají do jejich pravomoci, 

podrobnější nebo přísnější pravidla 

s ohledem na články 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a za 

předpokladu, že tato pravidla jsou 

v souladu s právem Unie.“; 

1. V případech, kdy členský stát: 

 a) využil možnost přijetí 

podrobnějších nebo přísnějších pravidel 

obecného veřejného zájmu podle čl. -2f 

odst. 2; a 

 b) má za to, že subjekt televizního 

vysílání spadající do pravomoci jiného 

členského státu poskytuje televizní 

vysílání, které je zcela nebo převážně 

směrováno na jeho území, 

 může kontaktovat příslušný členský stát, 

který má pravomoc, za účelem dosažení 

vzájemně uspokojivého řešení všech 

vzniklých problémů. Po obdržení 

odůvodněné žádosti prvního členského 

státu požádá členský stát, který má 

pravomoc, subjekt televizního vysílání, 

aby dodržoval příslušná pravidla 

obecného veřejného zájmu. Členský stát, 

který má pravomoc, sdělí prvnímu 

členskému státu do dvou měsíců výsledky, 

kterých v návaznosti na tuto žádost 

dosáhl. Kterýkoli z těchto členských států 

může vyzvat kontaktní výbor, aby daný 

případ posoudil. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) odstavec 2 v článku 4 se zrušuje; 

2. V případech, kdy členský stát:  

a) využil možnost přijetí 

podrobnějších nebo přísnějších pravidel 

obecného veřejného zájmu podle odstavce 

1; a 

 

b) má za to, že subjekt televizního 

vysílání spadající do pravomoci jiného 

členského státu poskytuje televizní 

vysílání, které je zcela nebo převážně 

směrováno na jeho území, 

 

může kontaktovat příslušný členský stát, 

který má pravomoc, za účelem dosažení 

vzájemně uspokojivého řešení veškerých 

vzniklých problémů. Po obdržení 

odůvodněné žádosti prvního členského 

státu požádá členský stát, který má 

pravomoc, subjekt televizního vysílání, 

aby dodržoval příslušná pravidla 

obecného veřejného zájmu. Členský stát, 

který má pravomoc, sdělí prvnímu 

členskému státu do dvou měsíců výsledky, 

kterých v návaznosti na tuto žádost 

dosáhl. Kterýkoli z těchto členských států 

může vyzvat kontaktní výbor zřízený podle 

článku 29, aby daný případ posoudil. 

 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 4 odst. 2 –, 

jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací návrh 

nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Komise po konzultaci se skupinou 

ERGA rozhodla, že opatření jsou slučitelná 

s právem Unie, zejména, že posouzení ze 

strany členského státu, jenž tato opatření 

podle odstavců 2 a 3 přijal, jsou řádně 

odůvodněna. 

c) Komise po konzultaci s kontaktním 

výborem rozhodla, že opatření jsou 

slučitelná s právem Unie, zejména, že 

posouzení ze strany členského státu, jenž 

tato opatření podle odstavců 1 a 3 přijal, 

jsou řádně odůvodněna. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise rozhodne do tří měsíců od 

oznámení podle odst. 4 písm. a). Tato lhůta 

začíná v den následující po dni obdržení 

úplného oznámení. Oznámení se považuje 

za úplné, pokud si Komise do tří měsíců od 

jeho obdržení nebo od obdržení případných 

vyžádaných dalších informací nevyžádá 

žádné další informace. 

Komise rozhodne do dvou měsíců od 

oznámení podle odst. 3 písm. a). Tato lhůta 

začíná v den následující po dni obdržení 

úplného oznámení. Oznámení se považuje 

za úplné, pokud si Komise do jednoho 

měsíce od jeho obdržení nebo od obdržení 

případných vyžádaných dalších informací 

nevyžádá žádné další informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace. Komise uvědomí 

členský stát o obdržení odpovědi na tuto 

žádost. 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, bezodkladně si vyžádá všechny 

nezbytné dodatečné informace. Komise 

uvědomí členský stát o obdržení odpovědi 

na tuto žádost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ca) odstavec 6 se zrušuje; 

6.  Členské státy zajistí vhodnými 

prostředky v rámci svých právních 

předpisů, aby poskytovatelé mediálních 

služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, 

tuto směrnici účinně dodržovali. 

 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 4 odst. 6 –, 

jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací návrh 

nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

Odůvodnění 

Toto ustanovení bylo přesunuto do čl. -2f odst. 1. Viz pozměňovací návrh 38. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) odstavec 7 se nahrazuje tímto: d) odstavec 7 se zrušuje; 

7. Členské státy podporují společnou 

regulaci a samoregulaci prostřednictvím 

kodexů chování přijatých na vnitrostátní 

úrovni v oblastech koordinovaných touto 

směrnicí v rozsahu, v jakém to dovolují 

jejich právní řády. Tyto kodexy musí být 

široce přijímány hlavními zúčastněnými 

subjekty v dotyčných členských státech. 

Kodexy chování musí jasně a jednoznačně 

vymezovat své cíle. Musí zajistit 

pravidelné, transparentní a nezávislé 

sledování a vyhodnocování toho, jak je 

dosahováno vytyčených cílů. Musí 

umožňovat účinné prosazování, a to 

včetně případných účinných 

a přiměřených sankcí. 

 

Návrhy kodexů chování Unie uvedené 

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

4 a úpravy či rozšíření stávajících kodexů 

chování Unie předkládají Komisi jejich 

signatáři. 

 

Komise může požádat skupinu ERGA 

o stanovisko k návrhům, úpravám nebo 

rozšířením kodexů. Komise může kodexy 

podle potřeby zveřejnit.; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz čl. -2f odst. 3, pozměňovací návrh 38. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 8 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 da) odstavec 8 se zrušuje; 
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8. Nestanoví-li tato směrnice jinak, 

použije se směrnice 2000/31/ES. 

V případě rozporu mezi ustanoveními 

směrnice 2000/31/ES a ustanoveními této 

směrnice mají přednost ustanovení této 

směrnice, nestanoví-li tato směrnice jinak. 

 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 4 odst. 8 –, 

jímž se návrh Komise nezabývá. Vezměte prosím na vědomí, že tento pozměňovací návrh 

nevnáší do revize směrnice nic podstatně nového, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

Odůvodnění 

Viz čl. -2f odst. 7, pozměňovací návrh 38. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola III – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Název kapitoly III se nahrazuje 

tímto: 

(6) Kapitola III včetně jejího názvu se 

zrušuje; 

„USTANOVENÍ, KTERÁ SE VZTAHUJÍ 

NA AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ 

SLUŽBY“; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 5 - písm. d) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) V článku 5 se písm. d) nahrazuje (7) Článek 5 se vypouští; 
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tímto: 

d) členský stát, do jehož pravomoci 

spadají poskytovatelé mediálních služeb 

a příslušné regulační orgány a orgány 

dohledu.; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2e, pozměňovací návrh 37. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Článek 6 se nahrazuje tímto: (8) Článek 6 se zrušuje; 

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 

aby audiovizuální mediální služby 

poskytované poskytovateli mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci 

neobsahovaly podněcování k násilí nebo 

nenávisti namířené proti skupině osob 

nebo proti příslušníkovi této skupiny 

vymezené podle pohlaví, rasového nebo 

etnického původu, náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2, pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 
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Směrnice 2010/13/EU 

Článek 6 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) doplňuje se nový článek 6a, který 

zní: 

vypouští se 

„Článek 6a  

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali divákům dostatečné 

informace o obsahu, který by mohl 

narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob. Za tímto účelem 

mohou členské státy využívat systém 

deskriptorů označujících povahu obsahu 

audiovizuální mediální služby. 

 

2. Za účelem provádění tohoto 

článku budou členské státy podporovat 

společnou regulaci. 

 

3. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele mediálních služeb k výměně 

osvědčených postupů týkajících se 

systémů společné regulace v celé Unii. 

V relevantních případech Komise umožní 

vytvoření kodexů chování Unie.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2, pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Článek 7 se zrušuje; (10) Článek 7 se nahrazuje tímto: 

 „Článek 7 
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 1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé mediálních služeb spadající 

do jejich pravomoci postupně a průběžně 

více zpřístupňovali své služby osobám se 

zrakovým nebo sluchovým postižením, 

přičemž by se do konce roku 2027 mělo 

dosáhnout téměř úplné dostupnosti těchto 

služeb. 

 2. S ohledem na provádění tohoto 

článku členské státy vybízejí k vytvoření 

kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci. Komise 

a skupina ERGA vybízejí poskytovatele 

mediálních služeb k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. 

 3. Do ... [tří let po vstupu této 

směrnice v platnost] a poté každé tři roky 

předloží Komise Evropskému parlamentu, 

Radě a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

tohoto ustanovení.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit, aby v této směrnici byla řádně řešena dostupnost v souvislosti s Úmluvou 

OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 8 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (10a) Článek 8 se vypouští; 

„Článek 8  

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

mediálních služeb spadající do jejich 

pravomoci nevysílali kinematografická 

díla mimo doby sjednané s nositeli práv.“ 
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Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu - čl. 8, odst. 8 - 

jež není řešeno v návrhu Komise. Je však třeba si uvědomit, že tento pozměňovací návrh 

neotvírá při přezkumu směrnice nový podstatný problém, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

Odůvodnění 

Viz článek -2d, pozměňovací návrh 36. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Článek 9 se mění takto: (11) Článek 9 se vypouští; 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:  

„2. Členské státy a Komise vybízejí 

k vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení, která provází pořady, jejichž 

významnou část publika představují děti, 

nebo jsou v těchto pořadech obsažena, 

a která se týkají potravin a nápojů 

obsahujících živiny a látky s výživovým 

nebo fyziologickým účinkem, jejichž 

nadměrný příjem v celkové stravě se 

nedoporučuje, zejména tuky, transmastné 

kyseliny, sůl/sodík a cukry. 

 

Tyto kodexy by měly být využívány 

k účinnému snižování expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků nebo 

které jiným způsobem nevyhovují 

vnitrostátním nebo mezinárodním 

výživovým doporučením. Tyto kodexy by 

měly stanovit, že audiovizuální obchodní 

sdělení nemají zdůrazňovat kladnou 

vlastnost nutričních aspektů těchto 
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potravin a nápojů. 

Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie.“ 

 

b) doplňují se nové odstavce 3 a 4, 

které znějí: 

 

„3. Členské státy a Komise vybízejí 

k vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení týkající se alkoholických nápojů. 

Tyto kodexy by měly být využívány 

k účinnému omezení expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. 

 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2, pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 9a 

 Členské státy mohou i nadále činit 

příslušná opatření, aby zajistily náležitý 

význam služeb audiovizuálních médií 
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obecného zájmu. 

 Tato opatření musí být přiměřená 

a naplňovat obecné cíle, jako je pluralita 

sdělovacích prostředků, svoboda slova 

a kulturní rozmanitost, které členské státy 

jasně definují v souladu s právem Unie. 

Členské státy mohou vyžadovat od 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb, kteří se zaměřují na diváky na 

jejich území, ale jsou usazeni v jiném 

členském státě, aby přijímali taková 

opatření.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 b (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 9 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 9b 

 Členské státy zajistí, aby třetí strany, které 

nejsou příjemci služby, nemodifikovaly 

programy a služby příslušných 

poskytovatelů mediálních služeb, aniž by 

k tomu získaly jejich výslovný souhlas.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 10 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) v článku 10 se písm. b) nahrazuje (12) Článek 10 se nahrazuje tímto: 
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tímto: 

„b) nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb;“; 

Zpravodajské a publicistické pořady 

nesmí být sponzorovány. Členské státy 

mohou zakázat, aby se sponzorské logo 

objevovalo během pořadů pro děti, 

dokumentárních pořadů a náboženských 

pořadů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2b, pozměňovací návrh 34. Zbývající část se týká pouze audiovizuálních 

mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Článek 11 se nahrazuje tímto: (13) Článek 11 se vypouští; 

Článek 11  

1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí pouze 

na pořady vyrobené po 19. prosinci 2009. 

 

2. Umístění produktu je přípustné ve 

všech audiovizuálních mediálních 

službách s výjimkou zpravodajských 

a publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a pořadů s významným podílem 

dětského publika. 

 

3. Pořady, které obsahují umístění 

produktu, musí splňovat tyto požadavky: 

 

a) jejich obsah a v případě televizního 

vysílání i doba jejich zařazení nejsou 

v žádném případě ovlivněny tak, aby tím 

byla dotčena odpovědnost a redakční 

nezávislost poskytovatele mediálních 

služeb; 

 

b) nenabádají přímo k nákupu nebo  
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pronájmu zboží nebo služeb; 

c) diváci jsou jasně informováni 

o existenci umístění produktu. Pořady 

obsahující umístění produktu jsou na 

začátku a na konci pořadu a při 

pokračování pořadu po reklamní 

přestávce vhodně označeny, aby divák 

nemohl být žádným způsobem uveden 

v omyl. 

 

Výjimečně mohou členské státy od 

požadavků uvedených výše v písmenu c) 

upustit, pokud dotčený pořad nevyrobil 

ani jeho výrobu nezadal sám poskytovatel 

mediálních služeb nebo společnost 

přidružená k poskytovateli mediálních 

služeb. 

 

4. Pořady nesmějí v žádném případě 

obsahovat umístění produktu, pokud jde 

o: 

 

a) tabákové výrobky nebo cigarety 

nebo umístění produktu podniků, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret a jiných tabákových 

výrobků; 

 

b) určité léčivé přípravky nebo 

léčebné postupy, které jsou v členském 

státě, do jehož pravomoci spadá 

poskytovatel mediálních služeb, dostupné 

pouze na lékařský předpis.; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2c, pozměňovací návrh 35. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Článek 12 se nahrazuje tímto 

a přesunuje se do kapitoly III: 

(14) Článek 12 se vypouští; 

Článek 12  

Členské státy přijmou vhodná opatření, 

která zajistí, aby programy poskytované 

poskytovateli audiovizuálních mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci, 

které by mohly narušit tělesný, duševní 

nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly 

dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby 

neměly běžně možnost vidět nebo slyšet. 

Tato opatření mohou zahrnovat volbu 

doby vysílání, nástroje pro ověřování věku 

nebo jiná technická opatření. Musí být 

úměrná potenciální újmě vyplývající 

z daného pořadu. 

 

Nejvíce škodlivý obsah, jako je 

bezdůvodné násilí a pornografické scény, 

podléhá nejpřísnějším opatřením, jako je 

šifrování a účinná rodičovská kontrola.; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2, pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 13 – odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání spadající do jejich 

pravomoci zajistili ve svém katalogu 

alespoň 20% podíl evropských děl a jejich 

zdůraznění. 

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání spadající do jejich 

pravomoci zajistili ve svém katalogu 

alespoň 30% podíl evropských děl a jejich 

zdůraznění. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 19 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (15a) odstavec 2 v článku 19 se zrušuje; 

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 

teleshoppingu, kromě šotů v přenosech 

sportovních událostí, se vysílají pouze 

výjimečně. 

 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – čl. 19 odst. 2, 

jímž se návrh Komise nezabývá. Je však třeba si uvědomit, že tento pozměňovací návrh 

neotvírá při přezkumu směrnice nový podstatný problém, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Denní podíl televizních reklamních 

šotů a šotů teleshoppingu nesmí v době 

mezi 7:00 a 23:00 překročit 20 %. 

1. Denní podíl televizních reklamních 

šotů a šotů teleshoppingu nesmí v době 

mezi 7:00 a 23:00 překročit 20 %. Podíl 

televizních reklamních šotů a šotů 

teleshoppingu nesmí v době mezi 20:00 

a 23:00 překročit 20 %. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Je třeba zajistit náležitou ochranu spotřebitele, jelikož diváci mohou být vystaveni při 

stanoveném denním limitu 20 % většímu množství reklamy, především v nejsledovanějším 

čase. Omezení reklamy v nejsledovanějším čase by nejen ochránilo diváky, ale rovněž 

zajistilo, aby se zisky z reklamy dramaticky nesnížily, čímž by se předešlo nebezpečí 

nedostatku finančních prostředků pro vytváření obsahů.  

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) oznámení subjektu televizního 

vysílání týkající se jeho vlastních pořadů 

a doprovodných produktů, které jsou od 

těchto pořadů přímo odvozeny, nebo 

pořadů jiných subjektů, které patří do téže 

mediální skupiny; 

a) oznámení subjektu televizního 

vysílání týkající se jeho vlastních pořadů 

a doprovodných produktů a služeb, které 

jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, 

nebo pořadů, produktů a služeb jiných 

subjektů, které patří témuž subjektu 

televizního vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 2 – písm. c a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) oznámení ve veřejném zájmu 

a upozornění na charitativní akce;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový) 
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Směrnice 2010/13/EU 

Článek 26 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (17a) Článek 26 se mění takto: 

„Článek 26 „Článek 26 

Aniž je dotčen článek 4, mohou členské 

státy s náležitým ohledem na právo Unie 

stanovit pro televizní vysílání určené 

výhradně pro jejich vnitrostátní území, 

které nemůže přijímat veřejnost přímo 

nebo nepřímo v jednom nebo více jiných 

členských státech, jiné podmínky než 

podmínky uvedené v čl. 20 odst. 2 a 

v článku 23.“ 

Aniž je dotčen článek -2f odst. 1, 2 a 5, 

mohou členské státy s náležitým ohledem 

na právo Unie stanovit pro televizní 

vysílání určené výhradně pro jejich 

vnitrostátní území, které nemůže přijímat 

veřejnost přímo nebo nepřímo v jednom 

nebo více jiných členských státech, jiné 

podmínky než podmínky uvedené v čl. 20 

odst. 2 a v článku 23. 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – článku 26 – 

jímž se návrh Komise nezabývá. Je však třeba si uvědomit, že tento pozměňovací návrh 

neotvírá při přezkumu směrnice nový podstatný problém, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 28 a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28 a vypouští se 

1. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, členské státy zajistí, 

aby poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek přijali vhodná opatření 

s cílem: 

 

a) chránit nezletilé osoby před 

obsahem, který může narušit jejich 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj; 

 

b) chránit všechny občany před 

obsahem, který obsahuje podněcování 

k násilí nebo nenávisti namířené proti 
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skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasy, 

barvy pleti, náboženského vyznání, 

původu nebo národnostní či etnické 

příslušnosti. 

2. O tom, co představuje vhodné 

opatření pro účely odstavce 1, se rozhodne 

s ohledem na povahu příslušného obsahu, 

na újmu, kterou může způsobit, na 

charakteristiku kategorie osob, které mají 

být chráněny, a rovněž na práva 

a oprávněné zájmy, o něž se jedná, včetně 

zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek a uživatelů, kteří daný 

obsah vytvořili a/nebo nahráli, stejně jako 

veřejného zájmu. 

 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

 

a) definici pojmů podněcování 

k násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 

1 písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob v souladu s články 6 a 12 

v uvedeném pořadí a jejich uplatňování 

v podmínkách poskytovatelů platforem 

pro sdílení videonahrávek; 

 

b) zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli 

platformy pro sdílení videonahrávek 

obsah uvedený v odstavci 1 uložený na 

jeho platformě; 

 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem 

pro sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob; 

 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo 
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mravní vývoj nezletilých osob; 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 
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8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, 

které tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz článek -2, pozměňovací návrh 32. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 29 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (19a) Článek 29 se mění takto: 

„Článek 29 „Článek 29 

1. Při Komisi se zřizuje kontaktní 

výbor. Skládá se ze zástupců příslušných 

orgánů členských států. Předsedá mu 

zástupce Komise a schází se z podnětu 

předsedy nebo na žádost delegace 

členského státu. 

1. Při Komisi se zřizuje kontaktní 

výbor. Skládá se ze zástupců příslušných 

subjektů či orgánů členských států a čtyř 

poslanců Evropského parlamentu 

jmenovaných na tři roky. Předsedá mu 

zástupce Komise a schází se z podnětu 

předsedy nebo na žádost delegace 

členského státu. 

2. Kontaktní výbor má tyto úkoly: 2. kromě pravomocí stanovených v čl. 

-2f odst. 5, čl. 2 odst. 5 písm. b), čl. 3 odst. 

4, čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 má kontaktní 

výbor tyto úkoly: 

a) usnadňovat účinné provádění této 

směrnice prostřednictvím pravidelných 

konzultací o veškerých praktických 

otázkách vyplývajících z jejího 

uplatňování, zejména článku 2, a o dalších 

a) usnadňovat účinné provádění této 

směrnice prostřednictvím pravidelných 

konzultací o veškerých praktických 

otázkách vyplývajících z jejího 

uplatňování, zejména článku 2, a o dalších 
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tématech, o kterých je užitečné diskutovat; tématech, o kterých je užitečné diskutovat; 

b) zaujímat z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise stanoviska k uplatňování 

této směrnice členskými státy; 

b) zaujímat z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise stanoviska k uplatňování 

této směrnice členskými státy; 

c) být místem pro výměnu názorů 

o tématech, jež jsou obsažena ve zprávách, 

které členské státy podávají podle čl. 16 

odst. 3 a o jejich metodologii; 

c) být místem pro výměnu názorů 

o tématech, jež jsou obsažena ve zprávách, 

které členské státy podávají podle čl. 16 

odst. 3 a o jejich metodologii; 

d) diskutovat o výsledcích 

pravidelných konzultací, které se konají 

mezi Komisí a zástupci sdružení subjektů 

televizního vysílání, výrobců, spotřebitelů, 

poskytovatelů služeb, odborů 

a uměleckých sdružení; 

d) diskutovat o výsledcích 

pravidelných konzultací, které se konají 

mezi Komisí a zástupci sdružení subjektů 

televizního vysílání, výrobců, spotřebitelů, 

poskytovatelů služeb, odborů 

a uměleckých sdružení; 

e) napomáhat výměně informací mezi 

členskými státy a Komisí o situaci a vývoji 

právní úpravy v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb, s ohledem na 

audiovizuální politiku Unie, a o příslušném 

vývoji v technické oblasti; 

e) napomáhat výměně informací mezi 

členskými státy a Komisí o situaci a vývoji 

právní úpravy v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb, s ohledem na 

audiovizuální politiku Unie, a o příslušném 

vývoji v technické oblasti; 

f) prozkoumávat vývoj v odvětví, 

u kterého se výměna názorů může jevit 

jako přínosná.“ 

f) prozkoumávat vývoj v odvětví, 

u kterého se výměna názorů může jevit 

jako přínosná, a poskytovat Komisi v tomto 

ohledu stanoviska. 

Or. en 

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit ustanovení stávajícího aktu – článku 29 – 

jímž se návrh Komise nezabývá. Je však třeba si uvědomit, že tento pozměňovací návrh 

neotvírá při přezkumu směrnice nový podstatný problém, ale pouze zavádí změnu nezbytnou 

k zajištění právní soudržnosti s postojem zpravodajek.) 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 

Směrnice 2010/13/EU 

Kapitola XI – nadpis  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Název kapitoly XI se nahrazuje 

tímto: 

vypouští se 

REGULAČNÍ ORGÁNY ČLENSKÝCH  
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STÁTŮ; 

Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být zachováno původní znění názvu kapitoly XI stávající směrnice „SPOLUPRÁCE 

MEZI REGULAČNÍMI ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ“. V textu je však třeba spojení 

„regulační orgán“ nahradit spojením „regulační subjekt“. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

orgánů. Členské státy zajistí, aby měly 

odlišnou právní subjektivitu a aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

1. Každý členský stát určí jeden nebo 

více nezávislých vnitrostátních regulačních 

subjektů podle potřeb při uplatňování této 

směrnice. Členské státy zajistí, aby byly 

funkčně nezávislé na jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. Tím není 

dotčena možnost, aby členské státy 

zřizovaly regulační orgány vykonávající 

dohled nad různými odvětvími. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační subjekty vykonávaly své 

pravomoci nestranně a transparentně a 

v souladu s cíli této směrnice, zejména 

s pluralitou médií, kulturní rozmanitostí, 

ochranou spotřebitele, vnitřním trhem 
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a podporou korektní hospodářské soutěže. a podporou korektní hospodářské soutěže. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační subjekty nevyvíjely žádný vliv ex 

ante, pokud jde o redakční rozhodnutí, 

volby či provedení. Jejich povinnosti se 

omezí na sledování toho, jak jsou 

uplatňována ustanovení této směrnice 

i vnitrostátních právních předpisů 

a plněny statutární povinnosti. Členské 

státy jim mohou svěřit sledování toho, jak 

jsou dodržovány kodexy chování, 

v rozsahu pravomocí, které již nebyly 

svěřeny jinému subjektu. Vnitrostátní 

regulační subjekty mohou být rovněž 

pověřeny jako dodatečné místo pro řešení 

stížností příjemců služeb.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Ředitele vnitrostátního 

regulačního orgánu nebo členy 

kolektivního orgánu plnícího jeho funkce 

v rámci vnitrostátního regulačního 

orgánu lze odvolat pouze v případě, že již 

nesplňují podmínky požadované pro 

výkon jejich povinností, které jsou předem 

stanoveny ve vnitrostátním právu. 

Rozhodnutí o odvolání musí být 

zveřejněno a odůvodněno. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

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

Čl. 30 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní. 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

k provádění svěřených úkolů dostatečné 

finanční a lidské zdroje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý příjemce služby 

nebo poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

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

3. Úkoly členů skupiny ERGA jsou 

následující: 

3. Úkoly skupiny ERGA jsou 

následující: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí v jejím úsilí zajistit důsledné provádění 

regulačního rámce pro audiovizuální 

mediální služby ve všech členských 

státech; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytovat Komisi rady a pomáhat 

jí ve všech záležitostech souvisejících 

s audiovizuálními mediálními službami 

v rámci pravomoci Komise. Je-li to 

opodstatněné z hlediska poskytování rad 

Komisi o některých otázkách, může tato 

skupina za účelem shromáždění 

potřebných informací konzultovat 

účastníky trhu, spotřebitele a konečné 

uživatele; 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4; 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům a kontaktnímu výboru informace 

nezbytné pro uplatňování této směrnice, 

zejména pokud jde o její články 3 a 4; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) na žádost Komise poskytovat 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

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

v čl. 9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob a podněcování 

k nenávisti.“; 

e) na žádost Komise poskytovat 

návrhy stanovisek k otázkám uvedeným 

v čl. -2f odst. 5 a čl. 2 odst. 5b; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 



 

PR\1104385CS.docx 71/74 PE587.655v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice a popřípadě podá další 

návrhy na její přizpůsobení vývoji 

v odvětví audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména s ohledem na nejnovější 

technický rozvoj, konkurenceschopnost 

tohoto odvětví a úroveň mediální 

gramotnosti ve všech členských státech. 

Uvedená zpráva rovněž posoudí otázku 

reklamy provázející pořady pro děti nebo 

do nich začleněné či obsahy určené pro 

dětské publikum. 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Dne 25. května 2016 Komise zveřejnila svůj návrh na změnu takzvané „směrnice SMAS“.  

Během svého posledního funkčního období Parlament, a zejména výbor CULT, který má 

v této věci výlučnou pravomoc, při četných příležitostech vyzýval k takové revizi s ohledem 

na rychlý vývoj v oblasti technologií a na trhu, příchod nových poskytovatelů služeb a také na 

změny v chování zákazníků, což vedlo k rozostření hranic mezi tradičními službami 

a službami na vyžádání. 

Ve svých usneseních ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu jednotného digitálního trhu, 

ze dne 12. března 2014 nazvaném Vstříc k plně integrovanému audiovizuálnímu světu, ze dne 

4. července 2013 o hybridních televizorech a ze dne 22. května 2013 o provádění směrnice 

SMAS Evropský parlament vybídl Komisi, aby směrnici aktualizovala, přičemž dopředu 

jasně naznačoval, jak by měla taková revize vypadat. 

Zpravodajky proto vítají, že Komise vyvinula iniciativu a předložila tuto revizi, a to ve chvíli, 

která je pro audiovizuální služby kritická.  

Hlavními body, kterými by se zpravodajky chtěly zabývat, jsou: 

I. Konvergence médií: sbližování ustanovení týkajících se lineárních a nelineárních 

služeb, články -2 až -2f  

Revize směrnice si klade za cíl přizpůsobit současná pravidla rostoucí konvergenci 

mediálních trhů a technologií v Evropě. Působnost směrnice je rozšířena z toho důvodu, aby 

pokryla nejen tradiční vysílání a služby na vyžádání, ale taktéž služby platforem pro sdílení 

videonahrávek a videonahrávky vytvořené uživateli.  

Byla změněna struktura Kapitoly I s cílem sblížit ustanovení vztahující se na tyto služby, 

vytvořit pro ně skutečně rovné podmínky a také zavést společná pravidla pro audiovizuální 

mediální služby, služby platforem pro sdílení videonahrávek a videonahrávky vytvořené 

uživateli. Ustanovení této Kapitoly I se vztahují na všechny služby v oblasti působnosti 

směrnice stejným způsobem. Bylo do ní nově zapracováno sedm článků (pozměňovací návrhy 

32 až 38), které v sobě spojují několik článků obsažených v současné směrnici a rovněž 

požadavek týkající se:  

- podněcování k násilí nebo nenávisti a diskriminaci (článek -2), 

- ochrany nezletilých osob před škodlivým obsahem (článek -2a), 

- audiovizuálních obchodních sdělení, sponzorství (článek -2b) a umístění produktu 

(článek -2c),  

- ochrany kinematografických děl (článek -2d), 

- práv příjemců služeb na informace (článek -2e) 

- společné regulace a samoregulace a kodexů chování (článek -2f). 

Takové změny ve struktuře směrnice jsou pro dosažení vyššího stupně sblížení lineárních 

a nelineárních služeb zásadní. Tím směrnice zohledňuje realitu současné konvergence médií, 

přičemž zároveň zavádí spravedlivá pravidla soutěže na mediálních trzích. S ohledem na 

dramatické změny v chování spotřebitele a spotřebě obsahu a za účelem zajištění vysoké 
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úrovně ochrany spotřebitele na straně jedné a skutečně rovných podmínek na straně druhé by 

měly být stejné minimální požadavky zavedeny pro všechny audiovizuální služby, tzn. pro 

audiovizuální mediální služby a stejně tak pro sponzorované nebo nesponzorované 

videonahrávky vytvořené uživateli.  

II. Ochrana nezletilých osob 

Zpravodajky chtějí udržet vysokou úroveň ochrany nezletilých osob a zachovat 

odstupňovanou úroveň ochrany podle závažnosti případné vady, jak je uvedeno v čl. -2 odst. 

1 písm. b) a v čl. -2 odst. 2 (pozměňovací návrh 32). 

Zpravodajky by rády zdůraznily, že existují technické prostředky, které odhalí videonahrávku 

obsahující škodlivý obsah a odstraní ji. Takové nástroje však nesmí omezovat svobodu 

komunikace. Uplatňuje se proto zásada zaznamenávání a odstraňování („notice and take 

down“) podle článků 14 a 15 směrnice 200/31/ES (směrnice o elektronickém obchodu).  

III. Kodexy chování v oblasti společné regulace a samoregulace  

Zpravodajky nepodporují návrh Komise, aby byly služby platforem pro sdílení videonahrávek 

plně harmonizovány v podobě společné regulace a samoregulace. Jelikož je účelem této 

směrnice pouze koordinovat vnitrostátní politiky, vytváří se minimální úroveň harmonizace, 

jež umožňuje členským státům stanovit přísnější pravidla.  

Aby se zajistila konzistentnost, je vypracování kodexů chování v oblasti společné regulace 

a samoregulace zefektivněno v článku -2f (pozměňovací návrh 38). Jestliže členský stát 

prokáže, že nějaký kodex chování účinně nefunguje, má právo přijmout v příslušné věci 

zákonná opatření.  

IV. Kvantitativní pravidla reklamy, obchodní sdělení a umístění produktu 

Je nezbytné, aby kvantitativní pravidla reklamy byla pružnější. 

Co se týče poskytování časových limitů pro šoty, je sice zapotřebí větší flexibilita, nicméně je 

nezbytné zachovat dostatečnou úroveň ochrany spotřebitelů. Navrhovaný denní limit ve výši 

20 % by mohl diváky vystavit nadměrnému množství reklamy v nejsledovanějším čase. 

Zpravodajky proto v čl. 23 odst. 1 (pozměňovací návrh 77) navrhují, aby se mezi 20:00 

a 23:00 uplatňovaly přísnější limity, a to ve výši 20 % vysílacího času.  

Vedle toho by se ustanovení o nepatřičném zdůrazňování u umístění produktu mělo nacházet 

v novém článku -2c směrnice (pozměňovací návrh 35). 

Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů, tabákových výrobků a léčivých přípravků 

by měla být omezena. 

Omezení obchodních sdělení týkajících se výživy v zájmu vyšší úrovně ochrany by měla být 

dohodnuta v kodexech chování.  

V. Podpora evropských audiovizuálních děl  

Zpravodajky uvítaly návrh Komise na zvýšení propagace evropských audiovizuálních děl. 

Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání by měli podporovat výrobu 
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a distribuci evropských děl tak, že zajistí, aby jejich katalogy obsahovaly minimální 30% 

podíl evropských děl a aby tato díla byla dostatečně zdůrazněna (pozměňovací návrh 75). 

Zpravodajky rovněž navrhují v bodě odůvodnění 21 (pozměňovací návrh 16), aby členské 

státy zajistily, aby držitelé práv spadající do jejich pravomoci ve svých metadatech označovali 

audiovizuální obsah, který je evropským dílem, a zpřístupnili jej poskytovatelům služeb, kteří 

pak snadno určí, zda se jedná o evropské dílo.  

VI. Skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA)  

Zpravodajky oceňují příspěvek skupiny ERGA jako informačního a poradenského subjektu. 

Domnívají se však, že by neměl mít rozhodovací pravomoci, aby byly zachovány výsady 

členských států. Více pravomocí by měl namísto toho získat kontaktní výbor, jenž je upraven 

v článku 29 stávající směrnice (pozměňovací návrh 82).  

Tento výbor by měl mít pouze rozhodovací pravomoci, včetně stanovisek, která navrhne 

skupina ERGA. V této souvislosti je pozměněn čl. -2f, čl. 2, odst. 5b, čl. 3, odst. 4, čl. 4, odst. 

1 a čl. 4, odst. 3 (pozměňovací návrhy 38, 42, 51, 54, 55, 56 a 57). 

VII. Dostupnost  

Zpravodajky navrhují, aby ustanovení ohledně dostupnosti zůstala v textu směrnice 

zachována. Článek 7 stávající směrnice je pozměněn: od poskytovatelů mediálních služeb se 

žádá, aby více usilovali o dostupnost služeb pro osoby se zrakovým nebo sluchovým 

postižením. Dostupnosti by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Navrhované znění 

(pozměňovací návrh 67) zohledňuje Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

přičemž ponechává dostatečný prostor pro volbu způsobů, jakými daného cíle dosáhnout.  

VIII. Jiné poznámky 

- Pořady, u nichž významnou část publika představují děti 

Zpravodajky se domnívají, že tato pasáž, jak ji navrhuje Komise, není jasná ani právně 

jednoznačná, protože do této kategorie by mohly spadat programy, které se nezaměřují 

v první řadě na děti, jako jsou sportovní události či televizní soutěže ve zpěvu.  

Zpravodajky navrhují zachovat stávající terminologii, tj. „dětské publikum“ a „dětské pořady“ 

v bodě odůvodnění 16 (pozměňovací návrh 12), jakož i v článku -2c, článku 10 a čl. 33, odst. 

2 (pozměňovací návrhy 35, 72 a 94). 

- Náležitý význam služeb audiovizuálních médií obecného zájmu (článek 9a) 

Aby byla zachována pluralita a rozmanitost sdělovacích prostředků, měly by být členské státy 

oprávněny činit opatření zajišťující náležité zdůraznění audiovizuálních médií obecného 

zájmu (pozměňovací návrh 70).  

- Ochrana integrity signálu poskytovatelů mediálních služeb (bod odůvodnění 13a) 

Zaručit integritu signálu poskytovatelů mediálních služeb má zásadní význam. Třetí strany 

odlišné od příjemců služby by neměly mít možnost modifikovat pořady a služby bez 

předchozího souhlasu dotyčného poskytovatele mediální služby (pozměňovací návrh 10). 


