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Pozměňovací návrh  20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a článek 62 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, 

článek 62 a čl. 168 odst. 1 a 5 této 

smlouvy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a článek 62 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a články 62 a 168 této smlouvy, 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a článek 62 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a články 62 a 168 této smlouvy, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a článek 62 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 

a články 62 a 168 této smlouvy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 1) 

o úloze vnitrostátních parlamentů 

v Evropské unii, připojený ke Smlouvě 

o fungování Evropské unie, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  25 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 2) 

o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality, připojený ke Smlouvě 

o fungování Evropské unie, 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  26 

Notis Marias 

 

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 

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. 

(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. Prostředí audiovizuálních 

médií se následkem větší míry sbližování 

mezi televizí a službami šířenými po 

internetu rychlým tempem mění. 

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 

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. 

_________________ _________________ 

27Směrnice 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). 

27Směrnice 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). 

28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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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). 

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. el 

 

Pozměňovací návrh  27 

Marc Joulaud 

 

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 

(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 
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význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 

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. 

význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 

obsah vytvářený uživateli, a v současné 

době již existují dobře zavedení noví 

účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 

videa na vyžádání, sociálních sítí 

a platforem pro sdílení videonahrávek. 

_________________ _________________ 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  28 

Marc Joulaud 

 

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 

(3) Směrnice 2010/13/EU by měla 

zůstat použitelná pouze pro ty služby, 

jejichž hlavním účelem je poskytování 
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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 

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. 

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. Jestliže sociální 

sítě představují přední zdroj informací pro 

spotřebitele a stále více se spoléhají na 

audiovizuální obsah vytvářený nebo 

zpřístupňovaný jejich uživateli, měly by 

být tyto sítě, pokud splňují kritéria 

definující platformu pro sdílení 

videonahrávek, zahrnuty do působnosti do 

této směrnice. Služba by měla být 

považována pouze za nedílný doplněk 

hlavní činnosti v důsledku vazby mezi 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  29 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu a Radě o zlepšování právní 

úpravy k dosažení lepších výsledků – 

(7) Ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu a Radě o zlepšování právní 

úpravy k dosažení lepších výsledků – 
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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. 

agenda EU31 – Komise zdůraznila, že při 

zvažování politických řešení uváží jak 

regulační, tak dobře koncipované 

neregulační prostředky. Tyto zásady by 

měly být doplněny kodexy 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 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
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 

(7) Ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu a Radě o zlepšování právní 

úpravy k dosažení lepších výsledků – 

agenda EU31 – Komise zdůraznila, že při 
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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. 

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, které mohou 

představovat užitečný dodatečný nebo 

doplňkový prostředek pro legislativní 

opatření.  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. el 

 

Pozměňovací návrh  31 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Za účelem zajištění soudržnosti 

a poskytnutí jistoty podnikům a orgánům 

(8) Za účelem zajištění soudržnosti 

a poskytnutí jistoty podnikům a orgánům 
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členských států by měl být pojem 

„podněcování k nenávisti“ v přiměřeném 

rozsahu sladěn s definicí uvedenou 

v rámcovém rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 

o boji proti některým formám a projevům 

rasismu a xenofobie prostřednictvím 

trestního práva, která definuje nenávistné 

projevy jako „veřejné podněcování k násilí 

nebo nenávisti“. To by mělo zahrnovat 

sladění důvodů, na nichž je podněcování 

k násilí nebo k nenávisti založeno. 

členských států by měl být pojem 

„podněcování k nenávisti“ v přiměřeném 

rozsahu sladěn s definicí uvedenou 

v rámcovém rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 

o boji proti některým formám a projevům 

rasismu a xenofobie prostřednictvím 

trestního práva, která definuje nenávistné 

projevy jako „veřejné podněcování k násilí 

nebo nenávisti“, za něž jsou ukládány 

sankce. To by mělo zahrnovat sladění 

důvodů, na nichž je podněcování k násilí 

nebo k nenávisti založeno. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  32 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
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 zranitelných skupin, jako jsou nezletilé 

osoby, 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 zranitelných 

skupin, např. 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  33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
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 poskytovali dostatečné informace 

o obsahu, který může narušit tělesný nebo 

duševní 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  34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Práva osob se zdravotním 

postižením a starších osob podílet se na 

společenském a kulturním životě 

a začlenit se do něj jsou spjata 

s poskytováním dostupných 

audiovizuálních mediálních služeb. 

Členské státy by proto měly přijmout 

vhodná a přiměřená opatření, která 

zajistí, aby poskytovatelé mediálních 

služeb spadající do jejich pravomoci 

aktivně usilovali o to, aby byl obsah co 

nejdříve přístupný osobám se zrakovým 

nebo sluchovým postižením. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Je důležité, aby regulační opatření 

omezovala možnost, že osoba postižená 

jakýmkoli typem zranitelnosti (sociální, 

hospodářské, psychologické, zdravotní 

atd.) bude vystavena myšlenkám nebo 

hodnotám, které její vnímání zranitelnosti 

posilují. Je stejně důležité vyhnout se 

přesvědčivým opatřením, která spotřebu 

produktu nebo využití služby prezentují 

jako jasnou a přímou nápravu této 

zranitelnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) V zájmu zajištění pokroku 

a kontinuity v úsilí členských států 

a poskytovatelů mediálních služeb je třeba 

posílit stávající ustanovení týkající se 

přístupu osob se zrakovým nebo 

sluchovým postižením k mediálním 

službám. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Renate Sommer 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na 

děti. Členské státy by měly být 

podporovány, aby zajistily využívání 

kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci 

k účinnému snižování expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci k účinnému snižování expozice 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na 

zranitelné skupiny, jako jsou děti. Členské 

státy by měly být podporovány, aby 

zajistily využívání regulace a kodexů 

chování založených na společné regulaci 
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dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

k účinnému zabránění expozici 

zranitelných skupin, jako jsou děti 
a nezletilé osoby, audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci k účinnému snižování expozice 

dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci – jako je iniciativa Závazek EU 

a jiné kodexy vypracované v rámci akční 

platformy Komise pro stravu, fyzickou 

aktivitu a zdraví – k účinnému snižování 

expozice dětí a nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků, nebo které 

jiným způsobem nevyhovují těmto 

vnitrostátním nebo mezinárodním 

výživovým doporučením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci k účinnému snižování expozice 
dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly omezit na minimum 

expozici dětí a nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

podle modelu výživového profilu 

regionálního úřadu WHO pro Evropu 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci k účinnému snižování expozice 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily, aby kodexy chování omezily 

na minimum expozici dětí a nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 
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dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků, nebo které 

jiným způsobem nevyhovují těmto 

vnitrostátním nebo mezinárodním 

výživovým doporučením. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly být podporovány, 

aby zajistily využívání kodexů chování 

založených na samoregulaci a společné 

regulaci k účinnému snižování expozice 

dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na děti. 

Členské státy by měly zajistit využívání 

kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci 

k účinnému snižování expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

mezinárodním výživovým doporučením. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Členské státy by rovněž měly 

zajistit, aby kodexy chování založené na 

samoregulaci a společné regulaci měly za 

cíl účinně omezovat expozici dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

propagace hazardních her. Na úrovni 

Unie i na vnitrostátní úrovni existují 

některé systémy společné regulace nebo 

samoregulace, které mají hazardní hry 

propagovat odpovědně, včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

zejména pak ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální sdělení propagující 

hazardní hry byla doprovázena 

informacemi o odpovědném hráčství. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé 

systémy společné regulace nebo 

samoregulace, jejichž cílem je odpovědné 

uvádění alkoholických nápojů na trh 

včetně audiovizuálních obchodních 

sdělení. Tyto systémy by měly být dále 

podporovány, a to zejména ty, jejichž 

cílem je zajistit, aby audiovizuální 

(11) Členské státy by měly zajistit, aby 

kodexy chování byly využívány k zajištění 

odpovědných audiovizuálních obchodních 

sdělení týkajících se alkoholických 

nápojů. Expozice dětí a nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů by měla 

být omezena na minimum. 
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obchodní sdělení týkající se alkoholických 

nápojů byla doprovázena informacemi 

o odpovědné konzumaci alkoholu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie 

i na vnitrostátní úrovni existují některé 

systémy společné regulace nebo 

samoregulace, jejichž cílem je odpovědné 

uvádění alkoholických nápojů na trh 

včetně audiovizuálních obchodních 

sdělení. Tyto systémy by měly být dále 

podporovány, a to zejména ty, jejichž 

cílem je zajistit, aby audiovizuální 

obchodní sdělení týkající se alkoholických 

nápojů byla doprovázena informacemi 

o odpovědné konzumaci alkoholu. 

(11) Členské státy by měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na regulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému zabránění expozici dětí 

a zranitelných skupin, jako jsou děti 

a nezletilé osoby, audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů nebo k účinnému 

omezení této expozice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být (11) Členské státy by rovněž měly být 
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podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob nevhodným 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. Na 

úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni existují 

některé systémy společné regulace nebo 

samoregulace, jejichž cílem je odpovědné 

uvádění alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 
k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

(11) Pokud se členský stát rozhodne pro 

společnou regulaci, měla by být tato 

společná regulace rovněž účinně 

používána k omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 
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alkoholu. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány 

k účinnému omezení expozice dětí 

a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

(11) Členské státy by rovněž měly 

zajistit, že kodexy chování založené na 

samoregulaci a společné regulaci budou 

využívány k účinnému omezení expozice 

dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, 

a to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, 

aby audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  49 

Lynn Boylan 

 

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 

(12) Pro odstranění překážek bránících 

volnému pohybu přeshraničních služeb 

v rámci Unie je nutné zajistit účinnost 
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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. 

opatření založených na 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

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 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Členské státy jsou vyzvány, aby 

vytvořily rámec pro dobu, která 

představuje hlavní vysílací čas, jenž bude 
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využíván při uplatňování pravidel této 

směrnice, pokud jde o ochranu nezletilých 

osob. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  52 

Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Trh televizního vysílání se vyvíjí 

a je zapotřebí zvýšit flexibilitu ve vztahu 

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. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  53 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Trh televizního vysílání se vyvíjí 

a je zapotřebí zvýšit flexibilitu ve vztahu 

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. 

vypouští se 



 

PE595.453v03-00 24/108 AM\1112182CS.docx 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Trh televizního vysílání se vyvíjí 

a je zapotřebí zvýšit flexibilitu ve vztahu 

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. 

vypouští se 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  55 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Významným způsobem 

financování 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 

(14) Obsah sponzorovaných pořadů 

nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla 

dotčena redakční nezávislost poskytovatele 

mediálních služeb. 
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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 mediálních služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Liberalizace umístění produktu 

s sebou nepřinesla očekávané zvýšení 

zájmu o tuto formu audiovizuálního 

obchodního sdělení. Zejména obecný 

zákaz umístění produktu s určitými 

výjimkami nevytvořil právní jistotu pro 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb. Umístění produktu by tedy mělo 

být až na výjimky povoleno ve všech 

audiovizuálních mediálních službách. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Liberalizace umístění produktu 

s sebou nepřinesla očekávané zvýšení 

zájmu o tuto formu audiovizuálního 

obchodního sdělení. Zejména obecný 

zákaz umístění produktu s určitými 

výjimkami nevytvořil právní jistotu pro 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

(15) Umístění produktu by mělo být 

v zásadě zakázáno. Pro některé druhy 

pořadů jsou nicméně vhodné výjimky, a to 

na základě pozitivního výčtu. Členský stát 

by měl mít možnost tyto výjimky 

neuplatňovat, a to v celém rozsahu nebo 

zčásti, například tím, že povolí umístění 
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služeb. Umístění produktu by tedy mělo 

být až na výjimky povoleno ve všech 

audiovizuálních mediálních službách. 

produktu pouze v pořadech, které nebyly 

vyrobeny výlučně v tomto členském státě. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  58 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Liberalizace umístění produktu 

s sebou nepřinesla očekávané zvýšení 

zájmu o tuto formu audiovizuálního 

obchodního sdělení. Zejména obecný zákaz 

umístění produktu s určitými výjimkami 

nevytvořil právní jistotu pro poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb. 

Umístění produktu by tedy mělo být až na 

výjimky povoleno ve všech 

audiovizuálních mediálních službách. 

(15) Liberalizace umístění produktu 

s sebou nepřinesla očekávané zvýšení 

zájmu o tuto formu audiovizuálního 

obchodního sdělení. Zejména obecný zákaz 

umístění produktu s určitými výjimkami 

nevytvořil právní jistotu pro poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb. 

Umístění produktu by tedy mělo být až na 

výjimky povoleno ve všech 

audiovizuálních mediálních službách, 

neboť může pro poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb 

vytvářet zdroje. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  59 

Lynn Boylan 

 

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 

(16) Umístění produktu by v zásadě 

nemělo být přípustné. Existují důkazy 

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 
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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 

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. 

umístění produktu v pořadech. Umožnit 

umístění produktu v 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  60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

produktů a služeb. Umožnit umístění 

produktu v takových pořadech by setřelo 

rozdíl mezi reklamou a redakčním 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských 

a publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech, ve vzdělávacích 

pořadech, ve sportovních pořadech nebo 

v dalších druzích pořadů 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 

produktů a služeb. Umožnit umístění 
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obsahem pro diváky, kteří v těchto 

pořadech mohou očekávat skutečné 

a poctivé recenze výrobků nebo služeb. 

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. nl 

 

Pozměňovací návrh  61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

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. 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských 

a publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech a v dětských 

pořadech. 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 dětských pořadech a 

v rodinných pořadech, jako jsou hudební 

pořady nebo sportovní akce. 

Spotřebitelské publicistické pořady jsou 

pořady, které poskytují divákům 

poradenství nebo obsahují recenze týkající 

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 

Odůvodnění 

Pokud jde o omezení reklamy ve vysílaných pořadech, je nezbytné zahrnout také rodinné 

pořady, které sledují dospělí i děti, což odpovídá častým zvyklostem spojeným se sledováním 
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Pozměňovací návrh  62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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 

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. 

(16) Umístění produktu by mělo být 

zakázáno 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 

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. it 

 

Pozměňovací návrh  63 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Pravidlo, že produkt by neměl být 

nepatřičně zdůrazňován, se v praxi 

(17) Požadavky na pořady obsahující 

umístění produktu by se měly zaměřit na 
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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. 

to, aby jasně informovaly diváky 

o existenci umístění produktu, a na to, aby 

zajistily, že nebude dotčena redakční 

nezávislost poskytovatele audiovizuálních 

mediálních služeb. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  64 

Notis Marias 

 

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. 

(17) Pravidlo, že produkt by neměl být 

nepatřičně zdůrazňován, se v praxi ukázalo 

jako obtížně uplatnitelné. 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. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  65 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 
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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. 

(17) Umístění produktu by i nadále 

mělo být obecně zakázáno. Pokud právní 

předpisy stanoví jakékoli odchylky, 

požadavky na pořady obsahující umístění 

produktu by se 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 

nových služeb umožnilo divákům větší 

možnost výběru, pro subjekty televizního 

vysílání to znamená větší pružnost 

v oblasti zařazování reklamních 

a teleshoppingových šotů, pokud to 

nepřiměřeně nenaruší celistvost pořadu. 
Přesto by v zájmu ochrany zvláštního 

charakteru evropského televizního prostoru 

mělo zůstat i nadále omezeno možné 

přerušování filmových děl a filmů 

vytvořených pro televizi i některých 

kategorií pořadů, které nadále potřebují 

zvláštní ochranu. 

(18) Přesto by v zájmu ochrany 

zvláštního charakteru evropského 

televizního prostoru mělo zůstat i nadále 

omezeno možné přerušování filmových děl 

a filmů vytvořených pro televizi 

i některých kategorií pořadů, které nadále 

potřebují zvláštní ochranu. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  67 
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Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 

nových služeb umožnilo divákům větší 

možnost výběru, pro subjekty televizního 

vysílání to znamená větší pružnost 

v oblasti zařazování reklamních 
a teleshoppingových šotů, pokud to 

nepřiměřeně nenaruší celistvost pořadu. 

Přesto by v zájmu ochrany zvláštního 

charakteru evropského televizního prostoru 

mělo zůstat i nadále omezeno možné 

přerušování filmových děl a filmů 

vytvořených pro televizi i některých 

kategorií pořadů, které nadále potřebují 

zvláštní ochranu. 

(18) Ačkoli zvýšení počtu nových služeb 

umožnilo divákům větší možnost výběru, 

zůstává nutné nadále chránit celistvost 

pořadů a integritu spotřebitelů před 

nepřiměřeně častými reklamními 

a teleshoppingovými šoty. Proto by 

v zájmu ochrany zvláštního charakteru 

evropského televizního prostoru mělo 

zůstat i nadále omezeno možné přerušování 

filmových děl a filmů vytvořených pro 

televizi i některých kategorií pořadů, které 

nadále potřebují zvláštní ochranu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  68 

Marc Joulaud 

 

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 

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. 

vypouští se 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  69 

Lynn Boylan 

 

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 

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. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Christel Schaldemose 

 

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 

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. 

(19) Tato směrnice nezvyšuje celkový 

přípustný objem reklamního času. 

Hodinový limit by měl být zachován na 20 

% reklamy v průběhu jedné hodiny. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  71 

Marc Joulaud 
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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. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  72 

Christel Schaldemose 

 

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. 

vypouští se 

Or. da 
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Pozměňovací návrh  73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí. 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí, zejména 

pokud jde o pornografické scény 

a bezdůvodné násilí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s audiovizuálními 

mediálními službami jako např. 

platformami pro sdílení videonahrávek, na 

kterých uživatelé – zvláště zranitelné 

skupiny, jako jsou nezletilé osoby, – stále 

více konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 
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občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí. 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí. 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek a sociálními sítěmi, na 

kterých uživatelé – zvláště nezletilé osoby 

– stále více konzumují audiovizuální 

obsah. V této souvislosti stále častěji 

vzbuzuje obavy škodlivý obsah 

a nenávistné projevy uložené na 

platformách pro sdílení videonahrávek. Pro 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a všech občanů před obsahem 

obsahujícím podněcování k násilí, 

nenávisti nebo terorismu je nezbytné 

stanovit přiměřená pravidla týkající se 

těchto záležitostí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména 

v souvislosti s platformami pro sdílení 
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videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 

týkající se těchto záležitostí. 

videonahrávek a sociálními médii, na 

kterých uživatelé – zvláště nezletilé osoby 

– stále více konzumují audiovizuální 

obsah. V této souvislosti stále častěji 

vzbuzuje obavy škodlivý obsah 

a nenávistné projevy dostupné na 

platformách pro sdílení videonahrávek. Pro 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a všech občanů před obsahem 

obsahujícím podněcování k násilí, 

nenávisti nebo terorismu je nezbytné 

stanovit přiměřená pravidla týkající se 

těchto záležitostí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné uvést podněcování k terorismu, neboť se liší od definice toho, co představuje 

„podněcování k násilí nebo k nenávisti“, kterou stanovila Komise. V důsledku intenzivního 

využívání audiovizuálního obsahu, platforem pro sdílení videonahrávek a sociálních médií 

k šíření propagandy teroristickými skupinami jsou tyto požadavky dále nezbytné za účelem 

boje s tímto obsahem. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Notis Marias 

 

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 

(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 
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i zákazy použitelné pro sdělení týkající se 

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. 

i zákazy použitelné pro sdělení týkající se 

elektronických cigaret a náhradních náplní 

elektronických cigaret podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/40/EU, které musí být dodržovány ve 

všech audiovizuálních médiích. Opatření 

stanovená v této směrnici tedy doplňují 

opatření stanovená ve směrnicích 

2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EU. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  78 

Lynn Boylan 

 

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 

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. 

(27) Pokud jde o obchodní sdělení 

o poskytovatelích audiovizuálních 

mediálních služeb, jako jsou poskytovatelé 

platforem 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 

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. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  79 

Marc Joulaud 

 

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 významný podíl obsahu 

uloženého na platformách pro sdílení 

videonahrávek nebo na sociálních sítích 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 terorismu nebo 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  80 

Lynn Boylan 

 

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 

(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 
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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. 

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 zranitelných skupin, 

např. 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 

 

Pozměňovací návrh  81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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 

(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 jsou tito 

poskytovatelé povinni přijmout účinná 

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 
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národnostní či etnické příslušnosti. národnostní či etnické příslušnosti. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  82 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(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. 

vypouští se 

_________________  

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 

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Lynn Boylan 

 

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 audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé 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 audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek, přijímali 

přísnější opatření na ochranu zranitelných 

skupin, např. 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 audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek, by rovněž měli 

mít i nadále možnost dobrovolně přijímat 

přísnější opatření. 

_________________ _________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu 35 Směrnice Evropského parlamentu 
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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). 

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 

 

Pozměňovací návrh  84 

Notis Marias 

 

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 aktivně 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. 
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_________________ _________________ 

35Směrnice 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). 

35Směrnice 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. el 

 

Pozměňovací návrh  85 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu zranitelných skupin, např. 

nezletilých osob, před škodlivým obsahem 

a ochranu všech občanů před obsahem 

obsahujícím podněcování k násilí nebo 

k nenávisti v souladu s touto směrnicí by 

měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv osob, které patří do 

zranitelných skupin, jako např. dětí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie a tato 

práva by měla být zohledněna veškerými 

audiovizuálními službami. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, práva na 

soukromé vlastnictví, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  88 

Marc Joulaud 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování k násilí 

nebo k nenávisti v souladu s touto směrnicí 

by měla být pečlivě vyvážena příslušná 

základní práva stanovená v Listině 

základních práv Evropské unie. To se týká 

zejména případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

(31) Při přijímání vhodných opatření na 

ochranu nezletilých osob před škodlivým 

obsahem a ochranu všech občanů před 

obsahem obsahujícím podněcování 

k terorismu, násilí nebo k nenávisti 

v souladu s touto směrnicí by měla být 

pečlivě vyvážena příslušná základní práva 

stanovená v Listině základních práv 

Evropské unie. To se týká zejména 

případného práva na respektování 

soukromého a rodinného života a na 

ochranu osobních údajů, svobody projevu 

a informací, svobody podnikání, zákazu 

diskriminace a práv dítěte. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  89 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, na které se vztahuje tato 

směrnice, poskytují služby informační 

společnosti ve smyslu čl. 2 písm. a) 

směrnice 2000/31/ES. Na tyto 

poskytovatele, pokud jsou usazeni 

v některém členském státě, se tedy vztahují 

pravidla vnitřního trhu stanovená v článku 

3 uvedené směrnice. Aby bylo možno 

v maximální možné míře zajistit účinnost 

opatření na ochranu nezletilých osob 

a občanů, která jsou uvedena v této 

směrnici, a rovné podmínky, je třeba 

zabezpečit, aby stejná pravidla platila i pro 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří nejsou usazeni 

v žádném členském státě, pokud tito 

(32) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb, jako jsou poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, na 

které se vztahuje tato směrnice, poskytují 

služby informační společnosti ve smyslu 

čl. 2 písm. a) směrnice 2000/31/ES. Na 

tyto poskytovatele, pokud jsou usazeni 

v některém členském státě, se tedy vztahují 

pravidla vnitřního trhu stanovená v článku 

3 uvedené směrnice. Aby bylo možno 

v maximální možné míře zajistit účinnost 

opatření na ochranu zranitelných skupin, 

např. nezletilých osob a občanů, která jsou 

uvedena v této směrnici, a rovné 

podmínky, je třeba zabezpečit, aby stejná 

pravidla platila i pro poskytovatele 

audiovizuálních mediálních služeb, jako 
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poskytovatelé mají buď mateřskou 

společnost, nebo dceřinou společnost, která 

je usazena v některém členském státě, nebo 

pokud jsou tito poskytovatelé součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen 

v některém členském státě. Za tímto 

účelem by měla být přijata opatření s cílem 

určit, který členský stát má být považován 

za členský stát, v němž jsou tito 

poskytovatelé usazeni. Komise by měla být 

informována o poskytovatelích spadajících 

do pravomoci jednotlivých členských států 

dle pravidel upravujících usazování 

stanovených v této směrnici a ve směrnici 

2000/31/ES. 

jsou poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří nejsou usazeni 

v žádném členském státě, pokud tito 

poskytovatelé mají buď mateřskou 

společnost, nebo dceřinou společnost, která 

je usazena v některém členském státě, nebo 

pokud jsou tito poskytovatelé součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen 

v některém členském státě. Za tímto 

účelem by měla být přijata opatření s cílem 

určit, který členský stát má být považován 

za členský stát, v němž jsou tito 

poskytovatelé usazeni. Komise by měla být 

informována o poskytovatelích spadajících 

do pravomoci jednotlivých členských států 

dle pravidel upravujících usazování 

stanovených v této směrnici a ve směrnici 

2000/31/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Notis Marias 

 

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 

(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 jejich 

nezávislost, a tím 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 
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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. 

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. el 

Pozměňovací návrh  91 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 
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 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 

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 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 zranitelných skupin, 

např. nezletilých osob, a podněcování 

k nenávisti, jakož i audiovizuálních 

obchodních sdělení ohledně potravin 

s vysokým obsahem tuků, soli/sodíku 

a cukrů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  92 

Marc Joulaud 

 

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 nebo 

zpřístupnění velkého množství programů 

nebo videonahrávek vytvořených uživateli, 

za něž poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek nenese redakční 

odpovědnost; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  93 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „(ab) „zranitelnou skupinou“ se rozumí 

osoby, které nemusí být schopny kriticky 

zhodnotit obsah sdělovacích prostředků 

a chránit se před škodlivým obsahem 

z důvodu funkčních omezení, jako je 

zdravotní postižení, věk či nemoc.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c 

Směrnice 2010/13/EU 
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Čl. 1 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „pořadem“ pohyblivá obrazová 

sekvence se zvukem nebo bez něj, která 

představuje jednotlivou položku v rámci 

programové skladby nebo katalogu 

sestavených poskytovatelem mediálních 

služeb, například celovečerní filmy, krátké 

videonahrávky, sportovní události, situační 

komedie, dokumentární pořady, pořady pro 

děti nebo původní tvorba;“; 

b) „pořadem“ pohyblivá obrazová 

sekvence se zvukem nebo bez něj, která 

představuje jednotlivou položku v rámci 

programové skladby nebo katalogu 

sestavených poskytovatelem mediálních 

služeb, například celovečerní filmy, krátké 

videonahrávky, sportovní události, situační 

komedie, dokumentární pořady, pořady pro 

děti, zábavné pořady a reality show nebo 

původní tvorba;“; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že se zde zabýváme pořady, jichž se týká omezení nebo úprav reklamy, je 

třeba rozšířit definici „pořadu“ tak, aby zahrnovala rovněž rodinné pořady, jako jsou zábavní 

pořady a reality show, které sledují děti i dospělí. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

Členské státy zavedou právní předpisy 

a mohou podporovat společnou regulaci 

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 
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případných účinných a přiměřených sankcí. umožňovat účinné prosazování, a to včetně 

případných účinných a přiměřených sankcí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy zavedou regulaci a podporují 

společnou regulaci 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy podporují společnou regulaci 

a samoregulaci prostřednictvím kodexů 

Členské státy podporují společnou regulaci 

prostřednictvím kodexů chování přijatých 
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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. 

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. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  98 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Návrhy kodexů chování Unie uvedené v čl. 

6a odst. 3 a úpravy či rozšíření stávajících 

kodexů chování Unie předkládají Komisi 

jejich signatáři. 

Or. da 

Pozměňovací návrh  99 

Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Členské státy vhodnými prostředky 

zajistí, aby audiovizuální mediální služby 

„Členské státy vhodnými prostředky 

zajistí, aby audiovizuální mediální služby 
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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.“ 

poskytované poskytovateli mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci 

neobsahovaly podněcování k terorismu, 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.; 

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 

aby audiovizuální mediální služby 

poskytované poskytovateli mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci 

neobsahovaly podněcování k násilí, 

nenávisti nebo terorismu namířených 

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 

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 26. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Lynn Boylan 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a) V článku 6 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „Členské státy vyžadují po subjektu 

televizního vysílání, který spadá do jejich 

pravomoci, aby události zásadního 

společenského významu vysílaly v podobě 

přístupné osobám s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb a poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek účinně poskytovali 

divákům jasné informace – před a 

v průběhu pořadu i před a po každém 

přerušení – o obsahu, který by mohl 

poškodit nebo narušit nezletilé osoby, 

zejména pak jejich tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj. Za tímto účelem mohou 

členské státy využívat systém deskriptorů 

označujících povahu obsahu audiovizuální 

mediální služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 
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Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali divákům dostatečné 

informace o obsahu, který by mohl narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

zranitelných skupin, jako jsou nezletilé 

osoby. Za tímto účelem mohou členské 

státy využívat systém deskriptorů 

označujících povahu obsahu audiovizuální 

mediální služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

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 využívají 

členské státy systém deskriptorů 

označujících povahu obsahu audiovizuální 

mediální služby. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pro zajištění souladu s článkem 12. 

 

Pozměňovací návrh  105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.; 

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 

podporuje přijetí kodexů chování Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Lynn Boylan 

 

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 

 1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb 

postupně zpřístupňovali své služby 

osobám se zdravotním postižením. 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb po 

vstupu této směrnice v platnost zajistili 

přístup pro neslyšící a nedoslýchavé, 

zvukový popis, mluvené titulky nebo 

zvukové titulky a tlumočení do znakového 
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jazyka. 

 2. Služby přístupu se zajistí u různých 

typů pořadů, včetně pořadů pro děti, a 

v různých dobách během dne, aniž by 

přístupný obsah byl soustředěný 

v nejméně obvyklých časech pro obecnou 

sledovanost. Členské státy vybízejí 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb k tomu, aby konzultovali 

organizace uživatelů, včetně organizací 

zastupujících osoby se zdravotním 

postižením, s cílem stanovit pořady, které 

by měly být zpřístupněny přednostně. 

 3. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb 

zpřístupnili jednotným a přiměřeným 

způsobem uživateli jejich webové stránky, 

on-line aplikace a služby založené na 

mobilních telefonech, včetně mobilních 

aplikací, používané pro poskytování 

služby, tak aby je mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, a to spolehlivým 

způsobem, který usnadní interoperabilitu 

se škálou uživatelských aplikací 

a podpůrných technologií dostupných na 

úrovni Unie a na mezinárodní úrovni. 

 4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb 

poskytovali přístupné informace o svých 

službách, a zejména aby uváděli výčet 

charakteristik těchto služeb a vysvětlení, 

jak je používat, včetně doplňkovosti 

s podpůrnými technologiemi a jinými 

službami přístupu poskytovanými třetími 

stranami. 

 5. Informace o mimořádných událostech 

včetně veřejných sdělení a oznámení 

v situacích přírodní pohromy, které se 

veřejnosti zpřístupní prostřednictvím 

audiovizuálních mediálních služeb, se 

poskytují způsobem přístupným pro osoby 

se zdravotním postižením, a to i s titulky 

pro neslyšící a nedoslýchavé, tlumočením 

do znakového jazyka a zvukovým 

hlášením a zvukovým popisem pro 

veškerou obrazovou informaci.“ 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh 107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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 

 1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

mediálních služeb, kteří spadají do jejich 

pravomoci, své služby nepřetržitě 

a postupně stále více zpřístupňovali 

osobám se zrakovým nebo sluchovým 

postižením. 

 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 samoregulace v celé 

Unii. 

 3. Do… [tři roky po vstupu této směrnice 

v platnost] a poté každých pět let předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

tohoto článku.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Poskytování těchto služeb je třeba nejen zachovat, ale i posílit. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Christel Schaldemose 
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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: 

 Členské státy přijmou opatření, která 

zajistí, aby služby poskytované 

poskytovateli mediálních služeb, kteří 

spadají do jejich pravomoci, byly postupně 

zpřístupňovány osobám se zrakovým nebo 

sluchovým postižením v souladu s jejich 

povinnostmi podle Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním postižením. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -aa) v odstavci 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní:  

 „ea) audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů nebo tuků, 

nesmějí provázet pořady určené pro dětské 

publikum v podobě reklamní přestávky 

vysílané v průběhu takovýchto pořadů, 

bezprostředně před nimi nebo po nich, ani 

být v těchto pořadech obsažena, a nesmějí 

být vysílána v době, kdy je podíl na 

sledovanosti u dětí nejvyšší;“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  110 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – návětí 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

 “2. Členské státy přijmou právní předpisy, 

aby účinným způsobem co nejvíce omezily 

expozici dětí a mladistvých 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů 

obsahujících živiny a látky s výživovým 

nebo fyziologickým účinkem, jejichž 

nadměrný příjem v celkové stravě se 

nedoporučuje, zejména tuky, nasycené 

tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík 

a cukry. Tyto právní předpisy by se měly 

vztahovat na televizní vysílání, 

audiovizuální mediální služby na 

vyžádání, platformy pro sdílení 

videonahrávek a platformy sociálních 

médií a měly by se zaměřit mj. na zákaz 

předávání těchto sdělení v době, kdy je 

podíl na sledovanosti u dětí a mladistvých 

vysoký. 

 Měl by být využíván model výživového 

profilu regionálního úřadu WHO pro 

Evropu k rozlišování potravin 

a nealkoholických nápojů na základě 

jejich výživové skladby.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – návětí 
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Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: a) odstavec 2 se zrušuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

vypouští se 

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 

potravin a nápojů. 

 

Komise a skupina ERGA budou  
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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 

 

Pozměňovací návrh  113 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Renate Sommer 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy a Komise vybízejí Členské státy a Komise vybízejí 
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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. 

k vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy přijmou opatření, aby co 

nejvíce omezily expozici dospívajících 

obchodním sdělením, která se týkají 

potravin a nealkoholických 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. Komise 

a členské státy budou při dosahování cíle 

uvedeného v prvním pododstavci 

zohledňovat model výživového profilu 

regionálního úřadu WHO pro Evropu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy a Komise vybízejí 

k vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení, která provází dětské pořady 

a obsah zaměřený na dětské publikum 
nebo jsou v těchto pořadech a obsahu 

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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Frédérique Ries 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy a Komise zajistí vytvoření 

kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení, která provází pořady pro děti 

a rodiny 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, nasycené 

tuky, transmastné kyseliny, sůl/sodík 

a cukry. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pokud jde o omezení reklamy ve vysílaných pořadech, je nezbytné zahrnout také rodinné 

pořady, které sledují jak dospělí, tak děti, což odpovídá běžným zvyklostem spojeným se 

sledováním televize. 

 

Pozměňovací návrh  118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

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 pro 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna má zlepšit srozumitelnost ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy a Komise zajistí 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. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  120 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2. Obchodní sdělení týkající se potravin 

a nápojů obsahujících živiny a látky 

s výživovým nebo fyziologickým účinkem, 

jejichž nadměrný příjem v celkové stravě 

se nedoporučuje, zejména tuky, nasycené 

tuky, transmastné kyseliny, sůl/sodík 

a cukry, jsou zakázána v době, kdy je 

podíl na sledovatelnosti u dětí nejvyšší. 

Tato doba bude vymezena jednotlivými 

členskými státy, avšak zákaz bude platit 

nejméně do 21:00. 

 K určení těchto potravin se použije model 

výživového profilu regionálního úřadu 

WHO pro Evropu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  121 

Renate Sommer 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

potravin a nápojů. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

potravin a nápojů. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 potravin 

a nápojů. 

Tyto kodexy se využijí 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 stanoví, že 

audiovizuální obchodní sdělení nemají 

zdůrazňovat kladnou vlastnost nutričních 

aspektů těchto potravin a nápojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice nestanoví povinnost zavádět tento druh kodexů, avšak jsou-li zavedeny, mělo 

by být jasné, že je třeba se jimi řídit. 

 

Pozměňovací návrh  124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

Komise a skupina ERGA zajistí výměnu 

osvědčených postupů v oblasti systémů 

samoregulace a společné regulace v celé 
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regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie.“; 

Unii. V relevantních případech Komise 

umožní vytvoření kodexů chování Unie.“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.; 

Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise podporuje přijetí 

kodexů chování Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů společné regulace v celé 

Unii. V relevantních případech Komise 

umožní vytvoření kodexů chování Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Vybízí členské státy, aby po 

poskytovatelích audiovizuálních služeb 

požadovaly, aby nešířili informace, jejichž 

zveřejnění by mohlo způsobit finanční 

škodu, nebo informace, jejichž zveřejnění 

by mohlo vést k panice, mylnému 

informování nebo manipulaci veřejnosti, 

před oficiálním zveřejněním výsledku 

šetření, auditů nebo oficiálních kontrol 

příslušných orgánů, neboť existuje 

možnost, že tyto informace by se mohly 

ukázat jako nepravdivé a mít nepříznivý 

finanční dopad na vnitřní trh. 

 Výjimkou jsou případy, kdy je nezbytné 

veřejné odvolání a je oficiálně oznámeno 

příslušným orgánem nebo spontánně 

provedeno hospodářským subjektem, nebo 

případy, kdy jsou spotřebitelé veřejně 

upozorněni na možná rizika. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 a a 2 b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vkládají se nové odstavce, které 

znějí: 

 „2a. Potraviny, které mají vysoký obsah 
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tuků, cukrů nebo soli, by měly být 

identifikovány, a to pomocí modelu 

výživového profilu regionálního úřadu 

WHO pro Evropu.  

 2b. Pro účely odst. 1 písm. e) a ea) členské 

státy na základě vnitrostátní situace určí 

dobu, kdy je podíl na sledovanosti u dětí 

na jejich území nejvyšší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 1 se písmeno e) 

nahrazuje tímto: 

„e) audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se alkoholických nápojů nesmějí 

být zaměřena výslovně na nezletilé osoby 

a nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů;“ 

„e) expozice dětí a mladistvých 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů musí 

být omezena na minimum a tato sdělení 

nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů a provázet pořady určené 

pro dětské publikum v podobě reklamní 

přestávky vysílané v průběhu takovýchto 

pořadů, bezprostředně před nimi nebo po 

nich, ani být v těchto pořadech obsažena, 

a nesmějí být vysílána v době, kdy je podíl 

na sledovanosti u dětí nejvyšší;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 
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Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) v odstavci 1 se písmeno e) 

nahrazuje tímto: 

„e) audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů nesmějí být 

zaměřena výslovně na nezletilé osoby 

a nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů;“ 

„e) audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů nesmějí být 

zaměřena výslovně na nezletilé osoby, 

nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů a provázet pořady určené 

pro dětské publikum v podobě reklamní 

přestávky vysílané v průběhu takovýchto 

pořadů, bezprostředně před nimi nebo po 

nich, ani být v těchto pořadech obsažena, 

a nesmějí být vysílána v době, kdy je podíl 

na sledovanosti u dětí nejvyšší;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 1 se písmeno e) 

nahrazuje tímto: 

 „e) audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se alkoholických nápojů nesmějí 

být zaměřena výslovně na nezletilé osoby, 

nezletilé osoby jim nesmějí být vystaveny 

a nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Lynn Boylan 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ea) obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů jsou zakázána 

v době, kdy je podíl na sledovatelnosti 

u dětí nejvyšší, přičemž tuto doba vymezí 

jednotlivé členské státy, avšak zákaz bude 

platit nejméně do 21:00;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

3. Členské státy přijmou opatření, 

aby co nejvíce omezily expozici 

dospívajících obchodním sdělením, která 

se týkají alkoholických nápojů. Obchodní 

sdělení, která předcházejí pořadům 

zaměřeným na publikum dospívajících, 

následují po nich nebo je přerušují, jsou 

v době od 7:00 do 23:00 zakázána. Aniž je 

dotčeno přijetí regulačních opatření, 

členské státy a Komise vybízejí k rozvoji 

iniciativ samoregulace a společné 

regulace, včetně vytvoření kodexů 

chování, k dalšímu snižování expozice 

dospívajících těmto obchodním sdělením, 

která provází pořady, jejichž významnou 

část publika představují nezletilé osoby, 

nebo jsou v těchto pořadech obsažena. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  134 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

3. Členské státy přijmou právní 

předpisy s cílem zamezit nevhodným 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů a co 

nejvíce omezit expozici dětí a nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. Tyto 

právní předpisy se vztahují na televizní 

vysílání, audiovizuální mediální služby na 

vyžádání, platformy pro sdílení 

videonahrávek a platformy sociálních 

médií a zaměřují se mj. na zákaz 

předávání těchto sdělení v době, kdy je 

podíl na sledovanosti u dětí a mladistvých 

vysoký. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

3. Členské státy a Komise zajistí 

vytvoření kodexů chování založených na 

společné regulaci, pokud jde o nevhodná 

audiovizuální obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů. 
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k účinnému omezení expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

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 se využijí k účinnému 

omezení expozice nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů 

a nepodporují nestřídmé požívání těchto 
nápojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba se zabývat také nestřídmým požíváním alkoholu. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy a Komise vybízejí 3. Členské státy a Komise vybízejí 
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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. 

k vytvoření kodexů chování založených na 

společné regulaci, pokud jde o nevhodná 

audiovizuální obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů. Tyto kodexy by 

měly být využívány k účinnému omezení 

expozice zranitelných skupin, jako jsou 

nezletilé osoby, audiovizuálním obchodním 

sdělením týkajícím se alkoholických 

nápojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

3. Členské státy a Komise zajistí 

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. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) Členské státy a Komise zajistí 
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vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení týkající se hazardních her. Tyto 

kodexy jsou využívány k účinnému 

omezení expozice nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se hazardních her. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.“; 

4. Komise a skupina ERGA zajistí 

výměnu osvědčených postupů v oblasti 

systémů samoregulace a společné regulace 

v celé Unii. V relevantních případech 

Komise umožní vytvoření kodexů chování 

Unie.“; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise podporuje přijetí 

kodexů chování Unie. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Ian Duncan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V nezbytných 

případech Komise a skupina ERGA 

podpoří přijetí kodexů chování Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Odpovědnost za vytvoření a přijetí kodexů budou mít i nadále signatáři. 

 

Pozměňovací návrh  143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů společné regulace v celé 

Unii. V relevantních případech Komise 

umožní vytvoření kodexů chování Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

 „1. Audiovizuální obchodní sdělení 

poskytovaná poskytovateli mediálních 

služeb, kteří spadají do pravomoci 

členských států, budou povolena za 

podmínky, že splňují tyto požadavky: 

 a) audiovizuální obchodní sdělení jsou 

diváky snadno rozpoznatelná. Skrytá 

audiovizuální obchodní sdělení jakéhokoli 

druhu se tudíž zakazují; 

 b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí 

používat podprahové techniky; 

 c) audiovizuální obchodní sdělení 

nesmějí: 

 i) narušovat lidskou důstojnost, 

 ii) obsahovat, tolerovat nebo podporovat 

diskriminaci, jak stanoví článek 21 Listiny 

základních práv Evropské unie; 

 iii) podporovat chování ohrožující zdraví 

nebo bezpečnost, 

 iv) podporovat chování ohrožující 

ochranu životního prostředí; 

 v) podporovat chování ohrožující dobré 

životní podmínky zvířat; 

 d) všechny formy audiovizuálních 

obchodních sdělení týkajících se cigaret 

a jiných tabákových výrobků se zakazují; 

 e) všechny formy audiovizuálních 

obchodních sdělení, které zahrnují nebo 

propagují hazardní hry, hraní a vybírání 

sázek, se zakazují; 

 f) audiovizuální obchodní sdělení týkající 
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se i) humánních léčivých přípravků na 

lékařský předpis, ii) veterinárních léčivých 

přípravků, které mají má anabolické, 

protizánětlivé, protiinfekční, 

protirakovinné, hormonální nebo 

psychotropní vlastnosti nebo obsahují 

takové látky, iii) léčebných postupů 

invazivního charakteru, vyjma čistě 

estetických neinvazivních zákroků, se 

zakazují; 

 g) všechny formy audiovizuálních 

obchodních sdělení, která zahrnují nebo 

propagují finanční produkty a služby, 

o nichž se dá prokázat, že jsou škodlivá 

pro spotřebitele, zvláště taková, která 

v sobě zahrnují rizika, která nejsou pro 

veřejnost snadno a ihned rozpoznatelná, 

se zakazují; 

 h) audiovizuální obchodní sdělení, 

v pořadech a mezi pořady, zacílená na 

dětské publikum se zakazují; 

 i) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí 

způsobit tělesnou, duševní nebo mravní 

újmu dospívajícím; 

 nesmějí proto nabádat dospívající ke 

koupi nebo pronájmu produktu nebo 

služby a využívat k tomu jejich 

nezkušenosti nebo důvěřivosti, nabádat 

dospívající, aby přesvědčovali své rodiče 

nebo třetí osoby ke koupi propagovaného 

zboží nebo služby, zneužívat zvláštní 

důvěry, kterou mají dospívající k rodičům, 

svým učitelům nebo jiným osobám, ani 

bezdůvodně zobrazovat dospívající 

v nebezpečných situacích nebo 

v atraktivních situacích, které nemají 

souvislost s povahou propagovaného 

produktu.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Christofer Fjellner 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) v odstavci 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „fa) audiovizuální obchodní sdělení pro 

služby hazardních her nesmí být výslovně 

zaměřena na nezletilé osoby a musí být 

zřetelně uvádět minimální věk, do jehož 

dosažení nejsou hazardní hry povoleny.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a) v čl. 9 odst. 1 se písmeno e) 

zrušuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 10 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 12a) V článku 10 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

„2. Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

„2. Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 
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jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků.“ 

jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků, alkoholických 

nápojů nebo potravin a nápojů 

obsahujících živiny a látky s výživovým 

nebo fyziologickým účinkem, jejichž 

nadměrný příjem v celkové stravě se 

nedoporučuje, zejména tuky, nasycené 

tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík 

a cukry. 

 K rozlišování potravin a nápojů na 

základě jejich výživové skladby se použije 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 10 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 12a) V článku 10 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

„2. Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků.“ 

„2. Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je: 

 a) hazardní hry, hraní a vybírání sázek; 

 b) výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků, alkoholických 

nápojů nebo léčivých přípravků 

a léčebných postupů; 

 c) prodej finančních investičních 

produktů a služeb; 

 d) výroba nebo prodej potravin 

a nealkoholických nápojů, jež 

v propagačních materiálech nesmějí být 
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podle modelu výživového profilu 

regionálního úřadu WHO pro Evropu 

uvedeny.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 10 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 12a) V článku 10 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

„Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků.“ 

„Audiovizuální mediální služby nebo 

pořady nesmějí být sponzorovány podniky, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je 

výroba nebo prodej cigaret a jiných 

tabákových výrobků, alkoholických 

nápojů, potravin a nápojů bohatých na 

tuky, nasycené tuky, transmastné kyseliny, 

sůl nebo sodík a cukry. 

 K určení těchto potravin se použije model 

výživového profilu regionálního úřadu 

WHO pro Evropu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Umístění produktu je přípustné ve 

všech audiovizuálních mediálních 

vypouští se 
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službách s výjimkou zpravodajských 

a publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a pořadů s významným podílem 

dětského publika. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

2. Umístění produktu se zakazuje. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

2. Umístění produktu je přípustné ve 

všech audiovizuálních mediálních službách 

s výjimkou zpravodajských 

a publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a pořadů pro děti. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Změna má zlepšit srozumitelnost ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  153 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pořady, které obsahují umístění 

produktu, musí splňovat tyto požadavky: 

3. Odchylně od odstavce 2 je umístění 

produktu přípustné v následujících 

případech, nerozhodne-li členský stát 

jinak: 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  154 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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; 

a) v kinematografických dílech, 

filmech a seriálech vytvořených pro 

audiovizuální mediální služby, 

sportovních pořadech a zábavních 

pořadech; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  155 
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Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb; 

b) neprovádí-li se žádná platba, ale 

pouze se bezplatně poskytuje určité zboží 

nebo služby, jako např. rekvizity nebo 

ceny, s cílem zařadit je do pořadu; 

 výjimka stanovená v písmenu a) se 

nevztahuje na pořady pro děti; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  156 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Pořady, které obsahují umístění produktu, 

musí splňovat alespoň všechny 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 

pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštní zmínkou tohoto zboží nebo služeb 

za účelem jejich propagace; 
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 c) nezdůrazňují dotyčný produkt 

nepatřičným způsobem a 

 d) 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; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  157 

Christel Schaldemose 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Výjimečně mohou členské státy od 

požadavků uvedených výše v písmenu d) 

upustit, pokud dotčený pořad nevyrobil ani 

jeho výrobu nezadal sám poskytovatel 

mediálních služeb nebo společnost 

přidružená k poskytovateli mediálních 

služeb. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh  158 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b a a b b a pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) alkoholické nápoje; 

 bb) potraviny a nealkoholické nápoje, 
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které mají vysoký obsah tuků, 

transmastných kyselin, soli nebo sodíku 

a cukrů. 

 K určení potravin uvedených v písmenu 

bb) se použije model výživového profilu 

regionálního úřadu WHO pro Evropu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) alkoholické nápoje nebo umístění 

produktu podniků, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je výroba nebo prodej 

alkoholických nápojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) alkoholické nápoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 



 

AM\1112182CS.docx 89/108 PE595.453v03-00 

 CS 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) alkoholické nápoje 

Or. en 

Odůvodnění 

Umístění produktu je účinnou marketingovou technikou, jež nesmí být u alkoholických nápojů 

použita. 

 

Pozměňovací návrh  162 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b b a pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) potravin a nápojů obsahujících 

živiny a látky s výživovým nebo 

fyziologickým účinkem, jejichž nadměrný 

příjem v celkové stravě se nedoporučuje, 

zejména tuky, nasycené tuky, transmastné 

kyseliny, sůl nebo sodík a cukry. 

 K rozlišování potravin a nápojů na 

základě jejich výživové skladby se použije 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

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

Čl. 11 – odst. 4 – písm. b b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) potraviny a nealkoholické nápoje, 

které mají vysoký obsah tuků, 

transmastných kyselin, soli nebo sodíku 

a cukrů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Členské státy přijmou všechna nezbytná 

a vhodná opatření, která zajistí, aby 

programy poskytované poskytovateli 

audiovizuálních mediálních služeb 

a poskytovateli platforem pro sdílení 

videonahrávek spadajícími do jejich 

pravomoci, které by mohly narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob či narušit tělesnou, duševní nebo 

mravní integritu starších osob 

a zranitelných kategorií, byly dostupné 

pouze tak, aby je nezletilé osoby a uvedené 

kategorie neměly běžně možnost vidět 

nebo slyšet. Tato opatření mohou 

zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro 

ověřování věku nebo jiná odpovídající 

a účinná technická opatření. Musí být 

úměrná potenciální újmě vyplývající 

z daného pořadu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 
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Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy přijmou vhodná opatření, 

aby vysílání subjektů televizního vysílání, 

které spadají do jejich pravomoci, 

neobsahovalo pořady, které by mohly 

vážně poškodit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj nezletilých osob, zejména 

takové pořady, které obsahují 

pornografické scény nebo bezdůvodné 

násilí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu nezletilých osob. 

 

Pozměňovací návrh  166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 12 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejvíce škodlivý obsah, jako je 

bezdůvodné násilí a pornografické scény, 

podléhá nejpřísnějším opatřením, jako je 

šifrování a účinná rodičovská kontrola.; 

Pořady, které by mohly vážně narušit 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj 

nezletilých osob, zejména pořady, které 

obsahují audiovizuální mediální služby na 

vyžádání s pornografickými scénami nebo 

bezdůvodným násilím, podléhají 

nejpřísnějším opatřením, jako je šifrování 

a účinná rodičovská kontrola.; 

Or. en 



 

PE595.453v03-00 92/108 AM\1112182CS.docx 

CS 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu nezletilých osob. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Marc Joulaud 

 

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 40 % podíl evropských děl a jejich 

zdůraznění. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  168 

Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 20 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

16. V čl. 20 odst. 2 se první věta 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„Vysílání filmů vytvořených pro televizi (s 

výjimkou seriálů, cyklů a dokumentů), 

kinematografických děl a zpravodajských 

pořadů může být přerušeno televizní 

reklamou nebo teleshoppingem jednou 

během každého plánovaného časového 

úseku o délce nejméně 20 minut.“; 

 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  169 

Margrete Auken 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

17) Článek 23 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„Článek 23  

1. Denní podíl televizních reklamních šotů 

a šotů teleshoppingu nesmí v době mezi 

7:00 a 23:00 překročit 20 %. 

 

2. Odstavec 1 se nepoužije na:  

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; 

 

b) oznámení o sponzorování;  

c) umístění produktu.;“  

  

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice ve své stávající podobě stanoví, že „podíl času vysílání televizních reklamních šotů 

a šotů teleshoppingu nesmí během jedné stanovené hodiny překročit 20 %“, čímž zavádí 

vhodnější hodinový limit. 

 

Pozměňovací návrh  170 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 1 

 



 

PE595.453v03-00 94/108 AM\1112182CS.docx 

CS 

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 %. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

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 průběhu 

jedné hodiny v době mezi 7:00 a 23:00 

překročit 20 %. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  172 

Marc Joulaud 

 

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. Procentní míra vysílacího času 

televizních reklamních šotů a šotů 

teleshoppingu nesmí v průběhu jedné 

stanovené hodiny překročit 20 %. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  173 

Christel Schaldemose 

 

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. Podíl času vysílání televizních 

reklamních šotů a šotů teleshoppingu 

nesmí v průběhu jedné stanovené hodiny 

překročit 20 %. 

Or. da 

Pozměňovací návrh  174 

Marc Joulaud 

 

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, které jsou od 

těchto pořadů přímo odvozeny; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  175 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 1 –návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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: 

1. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, členské státy zajistí, 

aby poskytovatelé    

audiovizuálních mediálních služeb, jako 

jsou poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, přijali vhodná opatření 

s cílem: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 1– písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) chránit nezletilé osoby před 

obsahem, který může narušit jejich tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj; 

a) chránit zranitelné skupiny, jako 

jsou nezletilé osoby, před obsahem, který 

může narušit jejich tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Marc Joulaud 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) chránit všechny občany před 

obsahem, který obsahuje podněcování 

k násilí nebo nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasy, 

barvy pleti, náboženského vyznání, původu 

b) chránit všechny občany před 

obsahem, který obsahuje podněcování 

k terorismu, násilí nebo nenávisti namířené 

proti skupině osob nebo proti příslušníkovi 

této skupiny vymezené podle pohlaví, rasy, 

barvy pleti, náboženského vyznání, původu 



 

AM\1112182CS.docx 97/108 PE595.453v03-00 

 CS 

nebo národnostní či etnické příslušnosti. nebo národnostní či etnické příslušnosti. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy přijmou vhodná 

opatření, která zajistí, aby programy 

poskytované poskytovateli platforem pro 

sdílení videonahrávek 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 ověření 

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 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu nezletilých osob ve vztahu 

k platformám pro sdílení videonahrávek. 

 

Pozměňovací návrh  179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 
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Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

O tom, co představuje vhodné opatření pro 

účely odstavců 1 a 1a, rozhodne členský 

stát, do jehož pravomoci poskytovatel 

platformy pro sdílení videonahrávek 

spadá, 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh objasňuje, že tuto povinnost nesou členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  180 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

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 

audiovizuálních služeb, jako jsou 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, a uživatelů, kteří daný 

obsah vytvořili nebo nahráli, stejně jako 

veřejného zájmu. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek; 

a) definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj zranitelných 

skupin, jako jsou nezletilé osoby, 
v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů audiovizuálních služeb, 

jako jsou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

c) zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele 

audiovizuálních služeb, jako jsou 

platformy pro sdílení videonahrávek, 

u obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  183 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

d) zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům audiovizuálních 

služeb, jako jsou platformy pro sdílení 

videonahrávek, hodnotit obsah uvedený 

v odstavci 1; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

e) zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj zranitelných skupin, jako jsou 

nezletilé osoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

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

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

f) zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

audiovizuálních služeb, jako jsou 

platformy pro sdílení videonahrávek, 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 

potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé audiovizuálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 
pro sdílení videonahrávek. Členské státy 

svěří tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů audiovizuálních služeb, 
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videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená 

v odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené 

v platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

jako jsou poskytovatelé 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

audiovizuálních služeb, jako jsou 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, ohledně používání 

vhodných opatření uvedených v odstavcích 

1 a 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek, k výměně 

osvědčených postupů týkajících se systémů 

společné regulace v celé Unii. 

V relevantních případech Komise umožní 

vytvoření kodexů chování Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 a – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

8. Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb, jako jsou 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 

 

Pozměňovací návrh  191 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni na jejich území, ale je na 

něm usazena buď jejich mateřská 

společnost nebo dceřiná společnost, nebo 

kteří jsou součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen na jejich území, byli pro 

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

považováni za usazené na jejich území. 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb, jako 

jsou poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, kteří nejsou usazeni na 

jejich území, ale je na něm usazena buď 

jejich mateřská společnost nebo dceřiná 

společnost, nebo kteří jsou součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen na 

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

směrnice 2000/31/EHS považováni za 

usazené na jejich území. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených na jejich území 

a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 směrnice 

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

založena jejich pravomoc. Tento seznam 

budou pravidelně aktualizovat. Komise 

zajistí, aby k těmto informacím měly 

přístup příslušné nezávislé regulační 

orgány. 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb, jako jsou poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek, usazených na 

jejich území a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 

1 směrnice 2000/31/ES a v odstavci 1, na 

nichž je založena jejich pravomoc. Tento 

seznam budou pravidelně aktualizovat. 

Komise zajistí, aby k těmto informacím 

měly přístup příslušné nezávislé regulační 

orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb nebo 

platformy pro sdílení videonahrávek, který 

je dotčen rozhodnutím vnitrostátního 

regulačního orgánu, právo odvolat se proti 

rozhodnutí k odvolacímu orgánu. Tento 

odvolací orgán je nezávislý na stranách 

odvolacího řízení. 

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 

úrovni existovaly účinné mechanismy, 

v jejichž rámci má každý uživatel nebo 

poskytovatel mediálních služeb, včetně 

audiovizuálních médií, 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  194 

Lynn Boylan 

 

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 

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 

zranitelných skupin, jako jsou nezletilé 

osoby, a podněcování k nenávisti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. V této zprávě bude 

zhodnocena účinnost samoregulace 

a společné regulace ve všech členských 

státech, zejména ve vztahu k reklamním 

praktikám zaměřeným na děti a rodiny. 

Pokud závěry zprávy dojdou k tomu, že 

samoregulační kodexy chování týkající se 

audiovizuálních obchodních sdělení, 

např. u nezdravého jídla a ochucených 

nápojů, nevedly k očekávaným výsledkům 

spočívajícím v omezení vystavení dětí 

a nezletilých osob těmto sdělením, 

předloží Komise návrh na regulaci této 

specifické otázky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zejména pro reklamní činnost je třeba zavést ustanovení o změnách za účelem dosažení 

odpovídající ochrany práv dětí a jejich zdraví a duševní pohody.  

 

Pozměňovací návrh  196 

Lynn Boylan 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

Do [date – no later than three years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 
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a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [date – no later than four years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do [date – no later than three years after 

adoption] a poté každé tři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. ro 

Pozměňovací návrh  198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 33 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Nejpozději ... (do tří let od přijetí této 

směrnice) vypracuje Komise zprávu 

určenou Evropskému parlamentu a Radě, 

která bude obsahovat návrhy na omezení 

vystavení nezletilých osob obchodním 

sdělením týkajícím se zdraví škodlivých 

produktů na internetu a v sociálních 

médiích. 
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Or. en 

 

 

 


