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Pozmeňujúci návrh   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1 a článok 62, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1, článok 62 a článok 168 ods. 1 a 5, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1 a článok 62, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1, článok 62 a článok 168, 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1 a článok 62, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1, článok 62 a článok 168, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   23 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1 a článok 62, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 53 

ods. 1, článok 62 a článok 168, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Protokol (č. 1) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie o úlohe 

národných parlamentov v Európskej únii, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 b (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Protokol (č. 2) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a 

proporcionality, 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh   26 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Posledná podstatná zmena smernice 

Rady 89/552/EHS27 , neskôr kodifikovaná 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ28 , sa uskutočnila v roku 2007 

prijatím smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/65/ES29 . Odvtedy sa trh 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

výrazne a závratným tempom zmenil. 
Technický vývoj umožňuje vznik nových 

druhov služieb a možností pre 

používateľov. Návyky sledovania sa 

výrazne zmenili, najmä u mladšej 

generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka 

zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie 

audiovizuálnych diel, množstvo divákov 

začalo na sledovanie audiovizuálneho 

obsahu používať iné, prenosné zariadenia. 

Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný 

podiel priemerného denného času 

sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové 

typy obsahu, napríklad krátke videá alebo 

obsah vytvorený používateľmi, a veľmi 

populárne sú aj nové subjekty vrátane 

poskytovateľov služieb videa na 

požiadanie a platforiem na zdieľanie videí. 

(1) Posledná podstatná zmena smernice 

Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ28 , sa uskutočnila v roku 2007 

prijatím smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/65/ES29. Audiovizuálne 

mediálne prostredie sa rýchlym tempom 

mení v dôsledku väčšej konvergencie 

medzi televíziou a službami šírenými 

prostredníctvom internetu. Technický 

vývoj umožňuje vznik nových druhov 

služieb a možností pre používateľov. 

Návyky sledovania sa výrazne zmenili, 

najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo 

televízna obrazovka zostáva dôležitým 

zariadením na zdieľanie audiovizuálnych 

diel, množstvo divákov začalo na 

sledovanie audiovizuálneho obsahu 

používať iné, prenosné zariadenia. 

Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný 

podiel priemerného denného času 

sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové 

typy obsahu, napríklad krátke videá alebo 

obsah vytvorený používateľmi, a veľmi 

populárne sú aj nové subjekty vrátane 

poskytovateľov služieb videa na 

požiadanie a platforiem na zdieľanie videí. 

_________________ _________________ 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 

17.10.1989, s. 23). 
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28Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

28Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

89/552/EHS o koordinácii určitých 

ustanovení zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení v 

členských štátoch týkajúcich sa 

vykonávania činností televízneho 

vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

89/552/EHS o koordinácii určitých 

ustanovení zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení v 

členských štátoch týkajúcich sa 

vykonávania činností televízneho 

vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Posledná podstatná zmena smernice 

Rady 89/552/EHS27 , neskôr kodifikovaná 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ28 , sa uskutočnila v roku 2007 

prijatím smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/65/ES29 . Odvtedy sa trh 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

výrazne a závratným tempom zmenil. 

Technický vývoj umožňuje vznik nových 

druhov služieb a možností pre 

používateľov. Návyky sledovania sa 

výrazne zmenili, najmä u mladšej 

generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka 

zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie 

audiovizuálnych diel, množstvo divákov 

(1) Posledná podstatná zmena smernice 

Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 

prijatím smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

výrazne a závratným tempom zmenil. 

Technický vývoj umožňuje vznik nových 

druhov služieb a možností pre 

používateľov. Návyky sledovania sa 

výrazne zmenili, najmä u mladšej 

generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka 

zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie 

audiovizuálnych diel, množstvo divákov 
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začalo na sledovanie audiovizuálneho 

obsahu používať iné, prenosné zariadenia. 

Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný 

podiel priemerného denného času 

sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové 

typy obsahu, napríklad krátke videá alebo 

obsah vytvorený používateľmi, a veľmi 

populárne sú aj nové subjekty vrátane 

poskytovateľov služieb videa na 

požiadanie a platforiem na zdieľanie videí. 

začalo na sledovanie audiovizuálneho 

obsahu používať iné, prenosné zariadenia. 

Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný 

podiel priemerného denného času 

sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové 

typy obsahu, napríklad krátke videá alebo 

obsah vytvorený používateľmi, a veľmi 

populárne sú aj nové subjekty vrátane 

poskytovateľov služieb videa na 

požiadanie, sociálnych sietí a platforiem na 

zdieľanie videí. 

_________________ _________________ 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

28 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

28 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

89/552/EHS o koordinácii určitých 

ustanovení zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení v 

členských štátoch týkajúcich sa 

vykonávania činností televízneho 

vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

89/552/EHS o koordinácii určitých 

ustanovení zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení v 

členských štátoch týkajúcich sa 

vykonávania činností televízneho 

vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   28 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Smernica 2010/13/EÚ by sa mala 

naďalej uplatňovať len na tie služby, 

ktorých hlavným účelom je poskytovanie 

programov s cieľom informovať, zabávať 

alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu 

by sa tiež mala považovať za splnenú, ak 

má služba audiovizuálny obsah a formu, 

ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti 

poskytovateľa služieb, ako sú samostatné 

časti online novín s audiovizuálnymi 

programami alebo videá vytvorené 

používateľmi, kedy ich hlavné časti možno 

považovať za oddeliteľné od ich hlavnej 

činnosti. Služby sociálnych médií nie sú 

zahrnuté, pokiaľ neposkytujú službu, 

ktorá spadá pod definíciu platformy na 

zdieľanie videí. Služba by sa mala 

považovať len za neoddeliteľný doplnok 

hlavnej činnosti na základe prepojenia 

medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou 

činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne 

služby, za ktoré je redakčne zodpovedný 

poskytovateľ, môžu samy osebe 

predstavovať audiovizuálne mediálne 

služby, dokonca aj keď sú ponúkané v 

rámci platformy na zdieľanie videí, pre 

ktorú je charakteristická absencia 

redakčnej zodpovednosti. V takýchto 

prípadoch budú musieť poskytovatelia s 

redakčnou zodpovednosťou dodržiavať 

ustanovenia tejto smernice. 

(3) Smernica 2010/13/EÚ by sa mala 

naďalej uplatňovať len na tie služby, 

ktorých hlavným účelom je poskytovanie 

programov s cieľom informovať, zabávať 

alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu 

by sa tiež mala považovať za splnenú, ak 

má služba audiovizuálny obsah a formu, 

ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti 

poskytovateľa služieb, ako sú samostatné 

časti online novín s audiovizuálnymi 

programami alebo videá vytvorené 

používateľmi, kedy ich hlavné časti možno 

považovať za oddeliteľné od ich hlavnej 

činnosti. Keďže sociálne siete predstavujú 

významný zdroj informácií pre 

spotrebiteľov a v čoraz väčšej miere 

závisia od audiovizuálneho obsahu 

vytvoreného alebo sprístupneného ich 

používateľmi, takéto siete mali byť 

zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, keď spadajú pod definíciu 

platformy na zdieľanie videí. Služba by sa 

mala považovať len za neoddeliteľný 

doplnok hlavnej činnosti na základe 

prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou 

a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné 

audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne 

zodpovedný poskytovateľ, môžu samy 

osebe predstavovať audiovizuálne 

mediálne služby, dokonca aj keď sú 

ponúkané v rámci platformy na zdieľanie 

videí, pre ktorú je charakteristická absencia 

redakčnej zodpovednosti. V takýchto 

prípadoch budú musieť poskytovatelia s 

redakčnou zodpovednosťou dodržiavať 

ustanovenia tejto smernice. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   29 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Komisia vo svojom oznámení 

Európskemu parlamentu a Rade pod 

názvom „Lepšia právna regulácia v záujme 

lepších výsledkov – program EÚ“31 

zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych 

alternatívnych politických riešení bude 

brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne 

navrhnuté neregulačné prostriedky, 

vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a 

zásad pre lepšiu samoreguláciu a 

koreguláciu32 . Viaceré kódexy stanovené 

v oblastiach koordinovaných touto 

smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v 

súlade so zásadami pre lepšiu 

samoreguláciu a koreguláciu. Existencia 

legislatívnej podpory sa považuje za 

dôležitý faktor úspechu pri podpore 

dodržiavania samoregulačného alebo 

koregulačného kódexu. Rovnako je 

dôležité, aby kódexy stanovili osobitné 

ciele umožňujúce pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie 

a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. 

Odstupňované sankcie, ktorými sa 

zachová prvok proporcionality, sa 

zvyčajne považujú za účinný prístup pri 

presadzovaní programu. Tieto zásady by 

sa mali dodržiavať v rámci 

samoregulačných a koregulačných 

kódexov prijatých v oblastiach 

koordinovaných touto smernicou. 

(7) Komisia vo svojom oznámení 

Európskemu parlamentu a Rade pod 

názvom „Lepšia právna regulácia v záujme 

lepších výsledkov – program EÚ“31 

zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych 

alternatívnych politických riešení bude 

brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne 

navrhnuté neregulačné prostriedky. Tieto 

zásady by sa mali dodržiavať v rámci 

koregulačných kódexov prijatých v 

oblastiach koordinovaných touto 

smernicou. 

_________________ _________________ 

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 
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Pozmeňujúci návrh   30. 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Komisia vo svojom oznámení 

Európskemu parlamentu a Rade pod 

názvom „Lepšia právna regulácia v záujme 

lepších výsledkov – program EÚ“31 

zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych 

alternatívnych politických riešení bude 

brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne 

navrhnuté neregulačné prostriedky, 

vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a 

zásad pre lepšiu samoreguláciu a 

koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v 

oblastiach koordinovaných touto 

smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v 

súlade so zásadami pre lepšiu 

samoreguláciu a koreguláciu. Existencia 

legislatívnej podpory sa považuje za 

dôležitý faktor úspechu pri podpore 

dodržiavania samoregulačného alebo 

koregulačného kódexu. Rovnako je 

dôležité, aby kódexy stanovili osobitné 

ciele umožňujúce pravidelné, transparentné 

a nezávislé monitorovanie a hodnotenie 

cieľov určených v kódexoch. 

Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová 

prvok proporcionality, sa zvyčajne 

považujú za účinný prístup pri 

presadzovaní programu. Tieto zásady by sa 

mali dodržiavať v rámci samoregulačných 

a koregulačných kódexov prijatých v 

oblastiach koordinovaných touto 

smernicou. 

(7) Komisia vo svojom oznámení 

Európskemu parlamentu a Rade pod 

názvom „Lepšia právna regulácia v záujme 

lepších výsledkov – program EÚ“31 

zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych 

alternatívnych politických riešení bude 

brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne 

navrhnuté neregulačné prostriedky, 

vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a 

zásad pre lepšiu samoreguláciu a 

koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v 

oblastiach koordinovaných touto 

smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v 

súlade so zásadami pre lepšiu 

samoreguláciu a koreguláciu, ktoré môžu 

predstavovať užitočné vedľajšie alebo 

doplnkové prostriedky pre legislatívnu 

činnosť. Existencia legislatívnej podpory 

sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri 

podpore dodržiavania samoregulačného 

alebo koregulačného kódexu. Rovnako je 

dôležité, aby kódexy stanovili osobitné 

ciele umožňujúce pravidelné, transparentné 

a nezávislé monitorovanie a hodnotenie 

cieľov určených v kódexoch. 

Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová 

prvok proporcionality, sa zvyčajne 

považujú za účinný prístup pri 

presadzovaní programu. Tieto zásady by sa 

mali dodržiavať v rámci samoregulačných 

a koregulačných kódexov prijatých v 

oblastiach koordinovaných touto 

smernicou. 

_________________ _________________ 

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

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V záujme zabezpečenia súdržnosti 

a právnej istoty pre podniky a orgány 

členských štátov by sa pojem 

„podnecovanie k nenávisti“ mal v 

primeranej miere zosúladiť s definíciou v 

rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA 

z 28. novembra 2008 o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu a 

xenofóbie prostredníctvom trestného práva, 

v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú 

ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie 

základov, z ktorých vychádza 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

(8) V záujme zabezpečenia súdržnosti 

a právnej istoty pre podniky a orgány 

členských štátov by sa pojem 

„podnecovanie k nenávisti“ mal v 

primeranej miere zosúladiť s definíciou v 

rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 

z 28. novembra 2008 o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu a 

xenofóbie prostredníctvom trestného práva, 

v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú 

ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti“, čo vedie k sankciám. To by 

zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých 

vychádza podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom umožniť divákom vrátane 

rodičov a maloletých prijímať informované 

rozhodnutia o sledovanom obsahu je 

nevyhnutné, aby poskytovatelia 

(9) S cieľom umožniť divákom vrátane 

rodičov a zraniteľných skupín, ako sú 

maloletí, prijímať informované 

rozhodnutia o sledovanom obsahu je 
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audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých. 

Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka 

systému deskriptorov obsahu, ktoré 

označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu 

by sa mohli poskytovať písomne, graficky 

alebo akusticky. 

nevyhnutné, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin zraniteľných 

skupín, ako sú maloletí. Toto sa dá 

dosiahnuť napríklad vďaka systému 

deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho 

povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli 

poskytovať písomne, graficky alebo 

akusticky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom umožniť divákom vrátane 

rodičov a maloletých prijímať informované 

rozhodnutia o sledovanom obsahu je 

nevyhnutné, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých. 

Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka 

systému deskriptorov obsahu, ktoré 

označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu 

by sa mohli poskytovať písomne, graficky 

alebo akusticky. 

(9) S cieľom umožniť divákom vrátane 

rodičov a maloletých prijímať informované 

rozhodnutia o sledovanom obsahu je 

nevyhnutné, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný alebo 

duševný vývin maloletých. Toto sa dá 

dosiahnuť napríklad vďaka systému 

deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho 

povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli 

poskytovať písomne, graficky alebo 

akusticky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Právo osôb s postihnutím 

a starších osôb zapájať sa a začleňovať sa 

do spoločenského a kultúrneho života je 

neoddeliteľne späté s poskytovaním 

prístupných audiovizuálnych mediálnych 

služieb. Členské štáty by preto mali prijať 

vhodné a primerané opatrenia, aby 

zabezpečili, že poskytovatelia mediálnych 

služieb, na ktorých sa vzťahuje ich 

právomoc, sa budú čo najskôr aktívne 

snažiť sprístupňovať obsah osobám so 

zrakovým alebo sluchovým postihnutím. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Je dôležité, aby regulačné kroky 

obmedzovali možnosť vystavenia osoby 

postihnutej akoukoľvek zraniteľnosťou 

(sociálnou, hospodárskou, 

psychologickou, zdravotnou atď.) 

myšlienkam alebo hodnotám, ktoré 

posilňujú jeho či jej vnímanie 

zraniteľnosti. Je takisto dôležité zabrániť 

presvedčovaniu, ktoré prezentuje spotrebu 

produktu alebo služby ako jednoznačnú 

a priamu nápravu tejto zraniteľnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Existujúce ustanovenia o zlepšení 

prístupu osobám so zrakovým a 

sluchovým postihnutím k mediálnym 

službám by sa mali posilniť, aby sa 

zabezpečil pokrok a pokračovanie úsilia 

členských štátov a mediálnych 

poskytovateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Renate Sommer 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne 

uznávané usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, 

ako je profilový nutričný model 

Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu, s cieľom rozlišovať potraviny na 

základe ich výživového zloženia v kontexte 

televíznej reklamy na potraviny zameranej 

na deti. Členské štáty by mali byť 

podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania používali na účinné zníženie 

vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú 

vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, 

prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto 

vnútroštátne alebo medzinárodné výživové 

usmernenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   38 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby sa samoregulačné a koregulačné 

kódexy správania používali na účinné 

zníženie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na zraniteľné 

skupiny, ako sú deti. Členské štáty by mali 

byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby 

sa regulačné a koregulačné kódexy 

správania používali na účinné 

predchádzanie vystavenia zraniteľných 

skupín, ako sú deti a maloletí, 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s 

cieľom rozlišovať potraviny na základe ich 

výživového zloženia v kontexte televíznej 

reklamy na potraviny zameranej na deti. 

Členské štáty by mali byť podnecované k 
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zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby sa samoregulačné a koregulačné 

kódexy správania používali na účinné 

zníženie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

zabezpečeniu toho, aby sa samoregulačné a 

koregulačné kódexy správania, ako je 

iniciatíva týkajúca sa záväzku EÚ a 

ostatných záväzkov vypracovaných v 

rámci Platformy EÚ pre výživu, fyzickú 

aktivitu a zdravie, používali na účinné 

zníženie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   40 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby sa samoregulačné a 

koregulačné kódexy správania používali 

na účinné zníženie vystavenia detí a 

maloletých audiovizuálnym komerčným 

oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré 

majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, 

prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto 

vnútroštátne alebo medzinárodné výživové 

usmernenia. 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali minimalizovať vystavenie detí a 

maloletých audiovizuálnym komerčným 

oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré 

majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku v 

súlade s profilovým nutričným modelom 

Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby sa samoregulačné a 

koregulačné kódexy správania používali 

na účinné zníženie vystavenia detí a 

maloletých audiovizuálnym komerčným 

oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré 

majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, 

prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto 

vnútroštátne alebo medzinárodné výživové 

usmernenia. 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby kódexy správania znížili na 

minimum vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 

(10) Existujú určité všeobecne uznávané 

usmernenia v oblasti výživy na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 

je profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať 
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potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali byť podnecované k zabezpečeniu 

toho, aby sa samoregulačné a koregulačné 

kódexy správania používali na účinné 

zníženie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne 

ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne 

alebo medzinárodné výživové usmernenia. 

potraviny na základe ich výživového 

zloženia v kontexte televíznej reklamy na 

potraviny zameranej na deti. Členské štáty 

by mali zabezpečiť, aby sa samoregulačné 

a koregulačné kódexy správania používali 

na účinné zníženie vystavenia detí a 

maloletých audiovizuálnym komerčným 

oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré 

majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, 

prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto 

vnútroštátne alebo medzinárodné výživové 

usmernenia. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Podobne by členské štáty mali 

zabezpečiť, že cieľom samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania bude 

účinne znížiť vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

propagovaní hazardných hier. Na úrovni 

Únie a jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné 

systémy s cieľom zodpovedne propagovať 

hazardné hry, a to aj v audiovizuálnych 

komerčných oznamoch. Tieto systémy by 

sa mali naďalej podporovať, najmä ak je 

ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

hazardných hrách boli upozornenia na 

dôležitosť zodpovedného hazardu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   44 
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Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a 

jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné 

systémy s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch boli upozornenia 

na dôležitosť zodpovedného pitia. 

(11) Členské štáty mali zabezpečiť, aby 

sa samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania používali na zaistenie 

zodpovedných audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch. Vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch by sa mali 

minimalizovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie 

a jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné 

(11) Podobne by sa Členské štáty by sa 

mali nabádať, aby zabezpečili, že 

regulačné a koregulačné kódexy správania 

sa budú používať na účinné predchádzanie 

a obmedzenie vystavenia zraniteľných 

skupín, ako sú deti a maloletí, 
audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. 
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systémy s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch boli upozornenia 

na dôležitosť zodpovedného pitia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   46 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a 

jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné systémy 

s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch boli upozornenia na dôležitosť 

zodpovedného pitia. 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

nevhodným audiovizuálnym komerčným 

oznamom o alkoholických nápojoch. Na 

úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú 

určité koregulačné alebo samoregulačné 

systémy s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch boli upozornenia na dôležitosť 

zodpovedného pitia. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a 

jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné systémy 

s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch boli upozornenia na dôležitosť 

zodpovedného pitia. 

(11) Podobne, ak sa členské štáty 

rozhodnú pre koreguláciu, mala by sa 

používať účinne na zníženie s cieľom 

obmedziť vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a 

jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné systémy 

s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch boli upozornenia na dôležitosť 

zodpovedného pitia. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podobne by sa členské štáty mali 

nabádať, aby zabezpečili, že 

samoregulačné a koregulačné kódexy 

správania sa budú používať na účinné 

obmedzenie vystavenia detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a 

jednotlivých štátov existujú určité 

koregulačné alebo samoregulačné systémy 

s cieľom zodpovedne propagovať 

alkoholické nápoje, a to aj v 

audiovizuálnych komerčných oznamoch. 

(11) Podobne by členské štáty mali 

zabezpečiť, že samoregulačné a 

koregulačné kódexy správania sa budú 

používať na účinné obmedzenie vystavenia 

detí a maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých 

štátov existujú určité koregulačné alebo 

samoregulačné systémy s cieľom 

zodpovedne propagovať alkoholické 

nápoje, a to aj v audiovizuálnych 

komerčných oznamoch. Tieto systémy by 
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Tieto systémy by sa mali naďalej 

podporovať, najmä ak je ich cieľom 

zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych 

komerčných oznamov o alkoholických 

nápojoch boli upozornenia na dôležitosť 

zodpovedného pitia. 

sa mali naďalej podporovať, najmä ak je 

ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch boli upozornenia 

na dôležitosť zodpovedného pitia. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   49 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) S cieľom odstrániť prekážky 

voľného obehu cezhraničných služieb v 

rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť 

účinnosť samoregulačných a 

koregulačných opatrení zameraných najmä 

na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie 

obyvateľstva. Riadne presadzované a 

monitorované kódexy správania na úrovni 

Únie by mohli byť dobrým prostriedkom 

na zabezpečenie jednotnejšieho a 

efektívnejšieho prístupu. 

(12) S cieľom odstrániť prekážky 

voľného obehu cezhraničných služieb v 

rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť 

účinnosť koregulačných opatrení 

zameraných najmä na ochranu 

spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. 

Riadne presadzované a monitorované 

kódexy správania na úrovni Únie by mohli 

byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie 

jednotnejšieho a efektívnejšieho prístupu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   50 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) S cieľom odstrániť prekážky 

voľného obehu cezhraničných služieb v 

rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť 

účinnosť samoregulačných a 

(12) S cieľom odstrániť prekážky 

voľného obehu cezhraničných služieb v 

rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť 

účinnosť koregulačných opatrení 
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koregulačných opatrení zameraných najmä 

na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie 

obyvateľstva. Riadne presadzované a 

monitorované kódexy správania na úrovni 

Únie by mohli byť dobrým prostriedkom 

na zabezpečenie jednotnejšieho a 

efektívnejšieho prístupu. 

zameraných najmä na ochranu 

spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. 

Riadne presadzované a monitorované 

kódexy správania na úrovni Únie by mohli 

byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie 

jednotnejšieho a efektívnejšieho prístupu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Členské štáty sú vyzvané, aby 

vytvorili rámec pre obdobia, ktoré tvoria 

hlavný vysielací čas, ktorý sa použije pri 

uplatňovaní pravidiel tejto smernice, ktorá 

sa týka ochrany maloletých. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   52 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Trh televízneho vysielania sa 

rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, 

pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné 

oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych 

pravidiel pre lineárne audiovizuálne 

mediálne služby, umiestňovanie 

produktov a sponzorstvo. Vznik nových 

služieb vrátane služieb bez reklamy viedol 

k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí 

vypúšťa sa 
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môžu ľahko prejsť na alternatívne 

ponuky. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   53 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Trh televízneho vysielania sa 

rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, 

pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné 

oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych 

pravidiel pre lineárne audiovizuálne 

mediálne služby, umiestňovanie 

produktov a sponzorstvo. Vznik nových 

služieb vrátane služieb bez reklamy viedol 

k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí 

môžu ľahko prejsť na alternatívne 

ponuky. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   54 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Trh televízneho vysielania sa 

rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, 

pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné 

oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych 

pravidiel pre lineárne audiovizuálne 

mediálne služby, umiestňovanie 

produktov a sponzorstvo. Vznik nových 

služieb vrátane služieb bez reklamy viedol 

k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí 

vypúšťa sa 
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môžu ľahko prejsť na alternatívne 

ponuky. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   55 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Sponzorstvo je dôležitým 

prostriedkom na financovanie 

audiovizuálnych mediálnych služieb alebo 

programov, pričom zahŕňa propagáciu 

mena fyzickej alebo právnickej osoby, 

ochrannej známky, dobrého mena, 

činností alebo výrobkov. Na to, aby 

sponzorstvo ako také predstavovalo 

hodnotnú formu reklamnej techniky pre 

inzerentov a poskytovateľov 

audiovizuálnych mediálnych služieb, 

sponzorské odkazy môžu obsahovať 

propagačné odkazy na výrobky alebo 

služby sponzora, hoci nemusia priamo 

podporovať nákup tovarov a služieb. 

Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne 

informovať divákov o existencii 

sponzorskej zmluvy. Obsah 

sponzorovaných programov by nemal byť 

ovplyvnený tak, aby bola dotknutá 

redakčná nezávislosť poskytovateľa 

audiovizuálnej mediálnej služby. 

(14) Obsah sponzorovaných programov 

by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola 

dotknutá redakčná nezávislosť 

poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej 

služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   56 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Liberalizácia umiestňovania 

produktov nepriniesla očakávané zvýšenie 

podielu využívania tejto formy 

audiovizuálnych komerčných oznamov. 

Konkrétne všeobecný zákaz 

umiestňovania produktov s určitými 

výnimkami nevytvoril právnu istotu pre 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Umiestňovanie 

produktov by teda malo byť povolené vo 

všetkých audiovizuálnych mediálnych 

službách, okrem výnimiek. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   57 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Liberalizácia umiestňovania 

produktov nepriniesla očakávané zvýšenie 

podielu využívania tejto formy 

audiovizuálnych komerčných oznamov. 

Konkrétne všeobecný zákaz 

umiestňovania produktov s určitými 

výnimkami nevytvoril právnu istotu pre 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Umiestňovanie 

produktov by teda malo byť povolené vo 

všetkých audiovizuálnych mediálnych 

službách, okrem výnimiek. 

(15) Umiestňovanie produktov by sa v 

zásade malo zakázať. Pre niektoré druhy 

programov sú prípustné odchýlky, avšak 

na základe pozitívneho zoznamu. Členský 

štát by mal byť schopný upustiť od týchto 

odchýlok, a to buď úplne alebo čiastočne, 

napríklad tým, že povolí umiestňovanie 

produktov iba v programoch, ktoré neboli 

vyrobené výlučne v danom členskom štáte. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   58 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Liberalizácia umiestňovania 

produktov nepriniesla očakávané zvýšenie 

podielu využívania tejto formy 

audiovizuálnych komerčných oznamov. 

Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania 

produktov s určitými výnimkami 

nevytvoril právnu istotu pre 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Umiestňovanie 

produktov by teda malo byť povolené vo 

všetkých audiovizuálnych mediálnych 

službách, okrem výnimiek. 

(15) Liberalizácia umiestňovania 

produktov nepriniesla očakávané zvýšenie 

podielu využívania tejto formy 

audiovizuálnych komerčných oznamov. 

Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania 

produktov s určitými výnimkami 

nevytvoril právnu istotu pre 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Umiestňovanie 

produktov by teda malo byť povolené vo 

všetkých audiovizuálnych mediálnych 

službách, okrem výnimiek, keďže môže 

poskytovateľom audiovizuálnych 

mediálnych služieb priniesť zdroje. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   59 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch 

o spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

(16) Umiestňovanie produktov by vo 

všeobecnosti nemalo byť prípustné. Z 

dôkazov vyplýva, že umiestňovanie 

produktov a vložená reklama môžu 

ovplyvniť správanie detí, pretože často 

nedokážu rozpoznať komerčný obsah. 

Preto treba naďalej zakazovať 

umiestňovanie produktov v programoch. 

Povolením umiestňovania produktov do 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 
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výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch, vzdelávacích 

programoch, športových programoch 

alebo iných typoch programov so značným 

podielom detského publika. Z dôkazov 

konkrétne vyplýva, že umiestňovanie 

produktov a vložená reklama môžu 

ovplyvniť správanie detí, pretože často 

nedokážu rozpoznať komerčný obsah. 

Preto treba naďalej zakazovať 

umiestňovanie produktov v programoch so 

značným podielom detského publika. 

Programy o spotrebiteľských záležitostiach 

sú programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 
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Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

pre deti. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch pre deti a v rodinných 

programoch, ako sú muzikálové 

predstavenia alebo športové podujatia. 

Programy o spotrebiteľských záležitostiach 

sú programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o vysielanie programov, na ktoré sa vzťahujú reklamné obmedzenia, je 

nevyhnutné, aby sem patrili aj rodinné programy, ktoré pozerajú dospelí aj deti, čo 

zodpovedá častým televíznym návykom. 

 

Pozmeňujúci návrh   62 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

(16) Umiestňovanie produktov by malo 

byť zakázané v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   63 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Ukázalo sa, že pravidlo, podľa 

ktorého by výrobku nemala byť 

pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v 

(17) Požiadavky na programy 

obsahujúce umiestňovanie produktov by sa 

mali zamerať na jasné informovanie 



 

AM\1112182SK.docx 31/111 PE595.453v03-00 

 SK 

praxi ťažko uplatňuje. Navyše obmedzuje 

využívanie umiestňovania produktov, 

ktoré samozrejme zahŕňa určitú úroveň 

výrazného zobrazenia na účel vytvárania 

hodnoty. Požiadavky na programy 

obsahujúce umiestňovanie produktov by sa 

preto mali zamerať na jasné informovanie 

divákov o existencii umiestnenia produktu 

a zabezpečenie toho, aby nebola 

ovplyvnená redakčná nezávislosť 

poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych 

služieb. 

divákov o existencii umiestnenia produktu 

a zabezpečenie toho, aby nebola 

ovplyvnená redakčná nezávislosť 

poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych 

služieb. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   64 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Ukázalo sa, že pravidlo, podľa 

ktorého by výrobku nemala byť 

pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v 

praxi ťažko uplatňuje. Navyše obmedzuje 

využívanie umiestňovania produktov, 

ktoré samozrejme zahŕňa určitú úroveň 

výrazného zobrazenia na účel vytvárania 

hodnoty. Požiadavky na programy 

obsahujúce umiestňovanie produktov by sa 

preto mali zamerať na jasné informovanie 

divákov o existencii umiestnenia produktu 

a zabezpečenie toho, aby nebola 

ovplyvnená redakčná nezávislosť 

poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych 

služieb. 

(17) Ukázalo sa, že pravidlo, podľa 

ktorého by výrobku nemala byť 

pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v 

praxi ťažko uplatňuje. Požiadavky na 

programy obsahujúce umiestňovanie 

produktov by sa preto mali zamerať na 

jasné informovanie divákov o existencii 

umiestnenia produktu a zabezpečenie toho, 

aby nebola ovplyvnená redakčná 

nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnych 

mediálnych služieb. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   65 

Lynn Boylan 

 



 

PE595.453v03-00 32/111 AM\1112182SK.docx 

SK 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Ukázalo sa, že pravidlo, podľa 

ktorého by výrobku nemala byť 

pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v 

praxi ťažko uplatňuje. Navyše obmedzuje 

využívanie umiestňovania produktov, 

ktoré samozrejme zahŕňa určitú úroveň 

výrazného zobrazenia na účel vytvárania 

hodnoty. Požiadavky na programy 

obsahujúce umiestňovanie produktov by sa 

preto mali zamerať na jasné informovanie 

divákov o existencii umiestnenia produktu 

a zabezpečenie toho, aby nebola 

ovplyvnená redakčná nezávislosť 

poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych 

služieb. 

(17) Umiestňovanie produktov by malo 

byť vo všeobecnosti naďalej zakázané. Ak 

sa v zákone stanovuje nejaká odchýlka, 

požiadavky na programy obsahujúce 

umiestňovanie produktov by sa mali 

zamerať na jasné informovanie divákov o 

existencii umiestnenia produktu a 

zabezpečenie toho, aby nebola ovplyvnená 

redakčná nezávislosť poskytovateľa 

audiovizuálnych mediálnych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   66 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Keďže nárast počtu nových služieb 

priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 

vysielatelia majú väčšiu pružnosť pri 

vkladaní reklamných a telenákupných 

spotov, ak to neprimerane nenarúša 

integritu programov. Na zachovanie 

špecifického charakteru európskeho 

televízneho prostredia by však mali 

prerušenia kinematografických diel a 

televíznych filmov, ako aj niektorých 

kategórií programov, ktoré ešte potrebujú 

špecifickú ochranu, zostať obmedzené. 

(18) Na zachovanie špecifického 

charakteru európskeho televízneho 

prostredia by však mali prerušenia 

kinematografických diel a televíznych 

filmov, ako aj niektorých kategórií 

programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú 

ochranu, zostať obmedzené. 

Or. da 
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Pozmeňujúci návrh   67 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Keďže nárast počtu nových služieb 

priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 

vysielatelia majú väčšiu pružnosť pri 

vkladaní reklamných a telenákupných 

spotov, ak to neprimerane nenarúša 

integritu programov. Na zachovanie 

špecifického charakteru európskeho 

televízneho prostredia by však mali 

prerušenia kinematografických diel a 

televíznych filmov, ako aj niektorých 

kategórií programov, ktoré ešte potrebujú 

špecifickú ochranu, zostať obmedzené. 

(18) Aj keď nárast počtu nových služieb 

priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 

aj naďalej je potrebné chrániť integritu 

programov a spotrebiteľov pred 

neprimerane častým vysielaním 

reklamných a telenákupných spotov. Na 

zachovanie špecifického charakteru 

európskeho televízneho prostredia by preto 

mali prerušenia kinematografických diel a 

televíznych filmov, ako aj niektorých 

kategórií programov, ktoré ešte potrebujú 

špecifickú ochranu, zostať obmedzené. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   68 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Hoci táto smernica nezvyšuje 

celkový objem prípustného reklamného 

času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je 

dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu 

pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, 

kedy sa má odvysielať reklama s cieľom 

maximalizovať dopyt inzerentov a počet 

divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto 

malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť 

denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 

7.00 hod. a 23.00 hod. 

vypúšťa sa 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   69 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Hoci táto smernica nezvyšuje 

celkový objem prípustného reklamného 

času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je 

dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu 

pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, 

kedy sa má odvysielať reklama s cieľom 

maximalizovať dopyt inzerentov a počet 

divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto 

malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť 

denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 

7.00 hod. a 23.00 hod. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   70 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Hoci táto smernica nezvyšuje 

celkový objem prípustného reklamného 

času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je 

dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu 

pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, 

kedy sa má odvysielať reklama s cieľom 

maximalizovať dopyt inzerentov a počet 

divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto 

malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť 

denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 

7.00 hod. a 23.00 hod. 

(19) Táto smernica nezvyšuje celkový 

objem prípustného reklamného času. 

Hodinové obmedzenie by sa malo 

ponechať vo výške 20 % reklamy na 

hodinu. 

Or. da 
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Pozmeňujúci návrh   71 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mnohí vysielatelia sú súčasťou 

väčších mediálnych skupín a vysielajú 

oznámenia nielen v súvislosti s vlastnými 

programami a vedľajšími produktmi, 

ktoré sú priamo odvodené od týchto 

programov, ale aj v súvislosti s 

programami ostatných subjektov 

patriacich do tej istej mediálnej skupiny. 

Vysielací čas vyhradený pre oznamy 

vysielateľa v súvislosti s programami 

ostatných subjektov patriacich do tej istej 

mediálnej skupiny by nemali byť zahrnuté 

do maximálneho denného vysielacieho 

času, ktorý je možné vyhradiť pre 

reklamu a telenákup. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   72 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mnohí vysielatelia sú súčasťou 

väčších mediálnych skupín a vysielajú 

oznámenia nielen v súvislosti s vlastnými 

programami a vedľajšími produktmi, 

ktoré sú priamo odvodené od týchto 

programov, ale aj v súvislosti s 

programami ostatných subjektov 

patriacich do tej istej mediálnej skupiny. 

Vysielací čas vyhradený pre oznamy 

vysielateľa v súvislosti s programami 

vypúšťa sa 
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ostatných subjektov patriacich do tej istej 

mediálnej skupiny by nemali byť zahrnuté 

do maximálneho denného vysielacieho 

času, ktorý je možné vyhradiť pre 

reklamu a telenákup. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí, najmä pokiaľ ide o 

pornografiu a bezdôvodné násilie s 

cieľom chrániť maloleté osoby pred 

škodlivým obsahom a všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   74 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Najmä v súvislosti s platformami 

na zdieľanie videí, na ktorých používatelia 

(26) Najmä v súvislosti s 

audiovizuálnymi mediálnymi službami, 
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– najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

ako sú platformy na zdieľanie videí, na 

ktorých používatelia – najmä zraniteľné 

skupiny, ako sú maloletí – čoraz častejšie 

sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové 

výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz 

výraznejším dôvodom na obavy škodlivý 

obsah a nenávistné prejavy uložené na 

platformách na zdieľanie videí. Je 

nevyhnutné stanoviť primerané pravidlá 

týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom 

chrániť maloleté osoby pred škodlivým 

obsahom a všetkých občanov pred 

obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   75 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí a sociálnymi sieťami, na 

ktorých používatelia – najmä maloletí – 

čoraz častejšie sledujú audiovizuálny 

obsah, existujú nové výzvy. V tejto 

súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom 

na obavy škodlivý obsah a nenávistné 

prejavy uložené na platformách na 

zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu, nenávisti alebo 

terorizmu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   76 



 

PE595.453v03-00 38/111 AM\1112182SK.docx 

SK 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí a sociálnymi médiami, na 

ktorých používatelia – najmä maloletí – 

čoraz častejšie sledujú audiovizuálny 

obsah, existujú nové výzvy. V tejto 

súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom 

na obavy škodlivý obsah a nenávistné 

prejavy dostupné na platformách na 

zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu, nenávisti alebo 

terorizmu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné zahrnúť podnecovanie k terorizmu, keďže sa líši od definície, ktorú uviedla 

Komisia o tom, čo predstavuje „podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. Okrem toho, 

intenzívne používanie audiovizuálneho obsahu, platforiem na zdieľanie videí a sociálnych 

médií ako vektory na účely propagandy teroristickými skupinami si vyžaduje požiadavky na 

boj proti takémuto obsahu. 

 

Pozmeňujúci návrh   77. 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Pokiaľ ide o komerčné oznamy na 

platformách na zdieľanie videí, upravuje 

ich už smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú 

nekalé obchodné praktiky podnikateľov 

voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a 

(27) Pokiaľ ide o komerčné oznamy na 

platformách na zdieľanie videí, upravuje 

ich už smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú 

nekalé obchodné praktiky podnikateľov 

voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a 
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agresívnych praktík vyskytujúcich sa v 

službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ 

ide o komerčné oznamy týkajúce sa 

tabakových a súvisiacich výrobkov na 

platformách na zdieľanie videí, existujúce 

zákazy stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj 

zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s 

elektronickými cigaretami a plniacimi 

fľaštičkami podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, 

zabezpečujú dostatočnú ochranu 

spotrebiteľov. Opatrenia stanovené v tejto 

smernici preto dopĺňajú opatrenia 

stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 

2003/33/ES a 2014/40/EÚ. 

agresívnych praktík vyskytujúcich sa v 

službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ 

ide o komerčné oznamy týkajúce sa 

tabakových a súvisiacich výrobkov na 

platformách na zdieľanie videí, existujúce 

zákazy stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj 

zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s 

elektronickými cigaretami a plniacimi 

fľaštičkami podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, 

zabezpečujú dostatočnú ochranu 

spotrebiteľov a musia sa uplatňovať na 

všetky audiovizuálne médiá. Opatrenia 

stanovené v tejto smernici preto dopĺňajú 

opatrenia stanovené v smerniciach 

2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EÚ. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   78 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Pokiaľ ide o komerčné oznamy na 

platformách na zdieľanie videí, upravuje 

ich už smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú 

nekalé obchodné praktiky podnikateľov 

voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a 

agresívnych praktík vyskytujúcich sa v 

službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ 

ide o komerčné oznamy týkajúce sa 

tabakových a súvisiacich výrobkov na 

platformách na zdieľanie videí, existujúce 

zákazy stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj 

zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s 

elektronickými cigaretami a plniacimi 

fľaštičkami podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, 

zabezpečujú dostatočnú ochranu 

(27) Pokiaľ ide o komerčné oznamy o 

poskytovateľoch audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú platformy na 

zdieľanie videí, upravuje ich už smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú nekalé 

obchodné praktiky podnikateľov voči 

spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a 

agresívnych praktík vyskytujúcich sa v 

službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ 

ide o komerčné oznamy týkajúce sa 

tabakových a súvisiacich výrobkov na 

platformách na zdieľanie videí, existujúce 

zákazy stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj 

zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s 

elektronickými cigaretami a plniacimi 

fľaštičkami podľa smernice Európskeho 
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spotrebiteľov. Opatrenia stanovené v tejto 

smernici preto dopĺňajú opatrenia 

stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 

2003/33/ES a 2014/40/EÚ. 

parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, 

zabezpečujú dostatočnú ochranu 

spotrebiteľov. Opatrenia stanovené v tejto 

smernici preto dopĺňajú opatrenia 

stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 

2003/33/ES a 2014/40/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   79 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin, a 

ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí alebo 

sociálnych sieťach nespadá pod redakčnú 

zodpovednosť poskytovateľa platformy na 

zdieľanie videí. Títo poskytovatelia však 

zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, 

konkrétne programov alebo videí 

vytvorených používateľmi, a to aj 

automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin, a 

ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k terorizmu, násiliu alebo 

nenávisti voči skupine osôb alebo členovi 

takejto skupiny na základe rodovej 

príslušnosti, rasy, farby pleti, 

náboženského vyznania, rodového pôvodu 

či národného alebo etnického pôvodu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   80 

Lynn Boylan 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin, a 

ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

opatrenia na ochranu zraniteľných skupín, 

ako sú maloletí, pred obsahom, ktorý by 

mohol narušiť ich telesný, duševný alebo 

morálny vývin, a ochranu všetkých 

občanov pred podnecovaním k násiliu 

alebo nenávisti voči skupine osôb alebo 

členovi takejto skupiny na základe rodovej 

príslušnosti, rasy, farby pleti, 

náboženského vyznania, rodového pôvodu 

či národného alebo etnického pôvodu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto sú títo poskytovatelia 

povinní prijať účinné opatrenia na ochranu 
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opatrenia na ochranu maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin, a 

ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

maloletých pred obsahom, ktorý by mohol 

narušiť ich telesný, duševný alebo morálny 

vývin, a ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   82 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Vzhľadom na povahu účasti 

poskytovateľov na obsahu uloženom na 

platformách na zdieľanie videí by tieto 

vhodné opatrenia mali byť zamerané na 

organizáciu obsahu a nie obsah ako taký. 

Príslušné požiadavky stanovené v tejto 

smernici by sa preto mali uplatňovať bez 

toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES34, ktorý stanovuje výnimku zo 

zodpovednosti za nezákonné informácie 

uchovávané určitými poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti. Pri 

poskytovaní služieb uvedených v článku 

14 smernice 2000/31/ES by sa tieto 

požiadavky mali uplatňovať aj bez toho, 

aby bol dotknutý článok 15 tejto smernice, 

ktorý vylučuje ukladanie všeobecnej 

povinnosti monitorovať takéto informácie 

a aktívne vyhľadávať fakty alebo 

okolnosti poukazujúce na nezákonné 

aktivity týmto poskytovateľom, pričom by 

však zároveň nemali byť dotknuté ani 

povinnosti monitorovania v konkrétnych 

prípadoch, a najmä bez vplyvu na 

vypúšťa sa 
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nariadenia vnútroštátnych orgánov v 

súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi. 

_________________  

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o 

určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. 

v. ES L 178, 17.07.2000, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   83 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné zapojiť 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí v čo najväčšej možnej miere. Preto 

by mala byť podporovaná koregulácia. S 

cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup 

v tejto súvislosti v celej Únii by členské 

štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu 

maloletých pred škodlivým obsahom a 

všetkých obyvateľov pred obsahom 

zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti, než sú opatrenia stanovené v 

tejto smernici. Treba však zachovať 

možnosť, aby členské štáty mohli prijať 

takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto 

obsah nezákonný, za predpokladu, že 

zachovajú súlad s článkami 14 a 15 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

(30) Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné zapojiť 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí, v čo 

najväčšej možnej miere. Preto by mala byť 

podporovaná koregulácia. S cieľom 

zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto 

súvislosti v celej Únii by členské štáty 

nemali byť oprávnené vyžadovať, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 

platforiem na zdieľanie videí, prijali 

prísnejšie opatrenia na ochranu 

zraniteľných skupín, ako sú maloletí, pred 

škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia 

stanovené v tejto smernici. Treba však 

zachovať možnosť, aby členské štáty mohli 

prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je 

takýto obsah nezákonný, za predpokladu, 

že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 
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podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. 

Poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí by takisto mali mať naďalej možnosť 

prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej 

báze. 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. 

Poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí by takisto 

mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie 

opatrenia na dobrovoľnej báze. 

_________________ _________________ 

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   84 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné zapojiť 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí v čo najväčšej možnej miere. Preto 

by mala byť podporovaná koregulácia. S 

cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup 

v tejto súvislosti v celej Únii by členské 

štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu 

maloletých pred škodlivým obsahom a 

všetkých obyvateľov pred obsahom 

zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti, než sú opatrenia stanovené v 

(30) Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné aktívne zapojiť 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí. Preto by mala byť podporovaná 

koregulácia. S cieľom zabezpečiť jasný a 

jednotný prístup v tejto súvislosti v celej 

Únii by členské štáty nemali byť oprávnené 

vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem 

na zdieľanie videí prijali prísnejšie 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia 

stanovené v tejto smernici. Treba však 
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tejto smernici. Treba však zachovať 

možnosť, aby členské štáty mohli prijať 

takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto 

obsah nezákonný, za predpokladu, že 

zachovajú súlad s článkami 14 a 15 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. 

Poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí by takisto mali mať naďalej možnosť 

prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej 

báze. 

zachovať možnosť, aby členské štáty mohli 

prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je 

takýto obsah nezákonný, za predpokladu, 

že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. 

Poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí by takisto mali mať naďalej možnosť 

prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej 

báze. 

_________________ _________________ 

35Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

35Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   85 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu zraniteľných skupín, ako sú 

maloletí, pred škodlivým obsahom a na 

ochranu všetkých občanov pred obsahom 

zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti v súlade s touto smernicou, by sa 

mali starostlivo vyvážiť uplatniteľné 

základné práva zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie. Týka sa 

to prípadne najmä práva na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života a ochrany 
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prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa. 

osobných údajov, slobody prejavu a práva 

na informácie, slobody podnikania, zákazu 

diskriminácie a práv osôb patriacich do 

zraniteľnej skupiny, ako sú deti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   86 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa. 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie a 

mali by ich zohľadniť všetky 

audiovizuálne mediálne služby. Týka sa to 

prípadne najmä práva na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života a ochrany 

osobných údajov, slobody prejavu a práva 

na informácie, slobody podnikania, zákazu 

diskriminácie a práv dieťaťa. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 
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pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa. 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, práva 

na súkromné vlastníctvo, slobody prejavu 

a práva na informácie, slobody podnikania, 

zákazu diskriminácie a práv dieťaťa. 

Or. nl 

Pozmeňujúci návrh   88 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa. 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

terorizmu, násiliu alebo nenávisti v súlade 

s touto smernicou, by sa mali starostlivo 

vyvážiť uplatniteľné základné práva 

zakotvené v Charte základných práv 

Európskej únie. Týka sa to prípadne najmä 

práva na rešpektovanie súkromného a 

rodinného života a ochrany osobných 

údajov, slobody prejavu a práva na 

informácie, slobody podnikania, zákazu 

diskriminácie a práv dieťaťa. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   89 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, poskytujú služby informačnej 

spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) 

smernice 2000/31/ES. Na týchto 

poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá 

vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v 

článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo 

v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, 

aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, 

s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na 

ochranu maloletých a občanov 

stanovených v tejto smernici a zabezpečiť 

čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ 

títo poskytovatelia majú materskú 

spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá 

má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo 

poskytovatelia členom skupiny a iný 

subjekt danej skupiny má sídlo v členskom 

štáte. Na tento účel by sa mali prijať 

opatrenia na určenie členského štátu, ktorý 

by sa mal považovať za sídlo týchto 

poskytovateľov. Komisia by mala byť 

informovaná o poskytovateľoch v 

právomoci každého členského štátu pri 

uplatňovaní pravidiel o usadení 

stanovených v tejto smernici a v smernici 

2000/31/ES. 

(32) Poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú platformy na 

zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, poskytujú služby informačnej 

spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) 

smernice 2000/31/ES. Na týchto 

poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá 

vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v 

článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo 

v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, 

aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú platformy na 

zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v 

členskom štáte, s cieľom zabezpečiť 

účinnosť opatrení na ochranu zraniteľných 

skupín, ako sú maloletí, a občanov 

stanovených v tejto smernici a zabezpečiť 

čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ 

títo poskytovatelia majú materskú 

spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá 

má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo 

poskytovatelia členom skupiny a iný 

subjekt danej skupiny má sídlo v členskom 

štáte. Na tento účel by sa mali prijať 

opatrenia na určenie členského štátu, ktorý 

by sa mal považovať za sídlo týchto 

poskytovateľov. Komisia by mala byť 

informovaná o poskytovateľoch v 

právomoci každého členského štátu pri 

uplatňovaní pravidiel o usadení 

stanovených v tejto smernici a v smernici 

2000/31/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   90 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(33) Regulačné orgány členských štátov 

môžu dosiahnuť požadovaný stupeň 

štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak 

majú povahu nezávislých právnych 

subjektov. Členské štáty by preto mali 

garantovať nezávislosť národných 

regulačných orgánov od vlády, verejných 

orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť 

nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto 

požiadavkou nezávislosti by nemala byť 

dotknutá možnosť členských štátov 

menovať regulačné orgány s dohľadom na 

rôzne sektory, napríklad audiovizuálny 

alebo telekomunikačný sektor. Národné 

regulačné orgány by mali disponovať 

presadzovacími právomocami a zdrojmi 

potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o 

personál, odborné znalosti a finančné 

prostriedky. Národné regulačné orgány 

ustanovené podľa tejto smernice by mali 

zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže. 

(33) Regulačné orgány členských štátov 

môžu dosiahnuť požadovaný stupeň 

štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak 

majú povahu nezávislých právnych 

subjektov. Členské štáty by preto mali 

garantovať nezávislosť národných 

regulačných orgánov od vlády, verejných 

orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť ich 

nezávislosť a tým nezaujatosť ich 

rozhodnutí. Touto požiadavkou 

nezávislosti by nemala byť dotknutá 

možnosť členských štátov menovať 

regulačné orgány s dohľadom na rôzne 

sektory, napríklad audiovizuálny alebo 

telekomunikačný sektor. Národné 

regulačné orgány by mali disponovať 

presadzovacími právomocami a zdrojmi 

potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o 

personál, odborné znalosti a finančné 

prostriedky. Národné regulačné orgány 

ustanovené podľa tejto smernice by mali 

zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže. 

Or. el 

Pozmeňujúci návrh   91 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) Komisia by mala mať možnosť 

obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek 

záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi 

mediálnymi službami a platformami na 

zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala 

pomáhať Komisii tým, že jej poskytne 

odborné znalosti a poradenstvo a bude 

uľahčovať výmenu najlepších postupov. 

Komisia by predovšetkým mala so 

skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie 

smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej 

(37) Komisia by mala mať možnosť 

obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek 

záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi 

mediálnymi službami a platformami na 

zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala 

pomáhať Komisii tým, že jej poskytne 

odborné znalosti a poradenstvo a bude 

uľahčovať výmenu najlepších postupov. 

Komisia by predovšetkým mala so 

skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie 

smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej 
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konzistentné vykonávanie na celom 

jednotného digitálnom trhu. Skupina 

ERGA by na požiadanie Komisie mala 

poskytovať stanoviská k takým 

záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy 

správania Únie v oblasti ochrany 

maloletých osôb a nenávistných prejavov 

alebo audiovizuálne komerčné oznamy o 

potravinách s vysokým obsahom tuku, 

soli/sodíka a cukrov. 

konzistentné vykonávanie na celom 

jednotnom digitálnom trhu. Skupina 

ERGA by na požiadanie Komisie mala 

poskytovať stanoviská k takým 

záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy 

správania Únie v oblasti ochrany 

zraniteľných skupín, ako sú maloleté 

osoby, nenávistných prejavov alebo 

audiovizuálne komerčné oznamy o 

potravinách s vysokým obsahom tuku, 

soli/sodíka a cukrov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   92 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno aa – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) služba pozostáva z ukladacieho 

priestoru s veľkým množstvom programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, za 

ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie 

videí nenesie redakčnú zodpovednosť; 

i) služba pozostáva z ukladacieho 

priestoru s veľkým množstvom programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, za 

ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie 

videí nenesie redakčnú zodpovednosť, 

alebo z poskytovania prístupu k nim; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   93 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Vkladá sa tento bod: 
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 „ab) „zraniteľné skupiny“ sú ľudia, ktorí 

nemusia byť schopní kriticky zhodnotiť 

mediálny obsah a chrániť sa pred 

škodlivým obsahom z dôvodu funkčných 

obmedzení, ako sú zdravotné postihnutie, 

vek alebo choroba.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1– odsek 1– písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) „program“ je súbor pohybujúcich 

sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku 

predstavujúci samostatnú položku v rámci 

programovej skladby alebo katalógu, ktorý 

zostavil poskytovateľ mediálnej služby, 

pričom môže ísť napríklad o 

kinematografické dlhometrážne filmy, 

krátke videá, športové podujatia, situačné 

komédie, dokumentárne filmy, detské 

programy a pôvodné televízne hry;“; 

b) „program“ je súbor pohybujúcich 

sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku 

predstavujúci samostatnú položku v rámci 

programovej skladby alebo katalógu, ktorý 

zostavil poskytovateľ mediálnej služby, 

pričom môže ísť napríklad o 

kinematografické dlhometrážne filmy, 

krátke videá, športové podujatia, situačné 

komédie, dokumentárne filmy, detské 

programy, zábavné programy, reality šou a 

pôvodné televízne hry;“; 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Keďže sa tu zaoberáme programami, na ktoré sa vzťahujú reklamné obmedzenia alebo 

úpravy, definícia „programu“ sa musí rozšíriť o rodinné programy, ako sú zábavné programy 

a reality šou, ktoré pozerajú dospelí aj deti. 

 

Pozmeňujúci návrh   95 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty podporia koreguláciu a 

samoreguláciu prostredníctvom kódexov 

správania prijatých na vnútroštátnej úrovni 

v oblastiach, ktoré koordinuje táto 

smernica, v takom rozsahu, ako to 

umožňujú ich právne systémy. Tieto 

kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre 

hlavné zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

Členské štáty zavedú právne predpisy a 

môžu podporiť koreguláciu 

prostredníctvom kódexov správania 

prijatých na vnútroštátnej úrovni v 

oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, 

v takom rozsahu, ako to umožňujú ich 

právne systémy. Tieto kódexy musia byť 

všeobecne prijateľné pre hlavné 

zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   96 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty podporia koreguláciu a 

samoreguláciu prostredníctvom kódexov 

správania prijatých na vnútroštátnej úrovni 

v oblastiach, ktoré koordinuje táto 

smernica, v takom rozsahu, ako to 

umožňujú ich právne systémy. Tieto 

kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre 

hlavné zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

Členské štáty zavedú reguláciu a podporia 

koreguláciu prostredníctvom kódexov 

správania prijatých na vnútroštátnej úrovni 

v oblastiach, ktoré koordinuje táto 

smernica, v takom rozsahu, ako to 

umožňujú ich právne systémy. Tieto 

kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre 

hlavné zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 
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transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   97 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty podporia koreguláciu a 

samoreguláciu prostredníctvom kódexov 

správania prijatých na vnútroštátnej úrovni 

v oblastiach, ktoré koordinuje táto 

smernica, v takom rozsahu, ako to 

umožňujú ich právne systémy. Tieto 

kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre 

hlavné zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

Členské štáty podporia koreguláciu 

prostredníctvom kódexov správania 

prijatých na vnútroštátnej úrovni v 

oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, 

v takom rozsahu, ako to umožňujú ich 

právne systémy. Tieto kódexy musia byť 

všeobecne prijateľné pre hlavné 

zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania musia 

svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   98 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrhy kódexov správania Únie uvedené v 

článkoch 6a ods. 3, 9 ods. 2 a 9 ods. 4 a 

zmeny alebo rozšírenia existujúcich 

kódexov správania Únie predkladajú 

Komisii signatári týchto kódov. 

Návrhy kódexov správania Únie uvedené v 

článku 6a ods. 3 a zmeny alebo rozšírenia 

existujúcich kódexov správania Únie 

predkladajú Komisii signatári týchto 

kódov. 

Or. da 

Pozmeňujúci návrh   99 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči 

skupine osôb alebo členovi takejto skupiny 

vymedzenej na základe pohlavia, rasového 

alebo etnického pôvodu, náboženského 

vyznania alebo presvedčenia, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie.“ 

„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k terorizmu, násiliu alebo 

nenávisti voči skupine osôb alebo členovi 

takejto skupiny vymedzenej na základe 

pohlavia, rasového alebo etnického 

pôvodu, náboženského vyznania alebo 

presvedčenia, zdravotného postihnutia, 

veku alebo sexuálnej orientácie.“ 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny vymedzenej na základe pohlavia, 

rasového alebo etnického pôvodu, 

náboženského vyznania alebo 

presvedčenia, zdravotného postihnutia, 

veku alebo sexuálnej orientácie.“ 

„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k násiliu, nenávisti alebo 

terorizmu voči skupine osôb alebo členovi 

takejto skupiny vymedzenej na základe 

pohlavia, rasového alebo etnického 

pôvodu, náboženského vyznania alebo 

presvedčenia, zdravotného postihnutia, 

veku alebo sexuálnej orientácie.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o rovnaké odôvodnenie ako v pozmeňujúcom návrhu predloženom k odôvodneniu 26. 

 

Pozmeňujúci návrh   101 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) V článku 6 sa dopĺňa tento odsek: 

 „Členské štáty musia vysielateľov 

patriacich do ich právomoci požiadať, aby 

vysielali udalosti, ktoré majú veľký 

význam pre spoločnosť, dostupným 

spôsobom pre ľudí s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6a – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých osôb. Na tento 

účel môžu členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb a poskytovatelia 

platforiem na zdieľanie videí účinne 

poskytovali divákom jasné informácie 

pred programami a počas nich, ako aj 

pred akoukoľvek prestávkou a po nej, o 

obsahu, ktorý môže poškodiť alebo 

narušiť maloletých, a najmä narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin. Na 

tento účel môžu členské štáty používať 

systém deskriptorov, ktoré označujú 

povahu obsahu audiovizuálnej mediálnej 

služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   103 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6a – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých osôb. Na tento 

účel môžu členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin zraniteľných skupín, ako 

sú maloleté osoby. Na tento účel môžu 

členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

Or. en 



 

AM\1112182SK.docx 57/111 PE595.453v03-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6a – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých osôb. Na tento 

účel môžu členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých osôb. Na tento 

účel musia členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme konzistentnosti s článkom 12 

 

Pozmeňujúci návrh   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6a – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov mediálnych služieb, aby si 

vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa 

koregulačných systémov v celej Únii. 

Komisia v prípade potreby uľahčí 

vypracovanie kódexov správania Únie.“ 

3. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov mediálnych služieb, aby si 

vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa 

koregulačných systémov v celej Únii. 

Komisia v prípade potreby podporí prijatie 

kódexov správania Únie.“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   106 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Článok 7 sa vypúšťa. (10) Článok 7 sa nahrádza takto: 

 „Článok 7 

 1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb postupne 

sprístupňovali svoje služby pre osoby so 

zdravotným postihnutím. Po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice členské štáty 

zabezpečia, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytli prístup k titulkom pre 

nepočujúcich a zle počujúcich, zvukový 

opis, hovorené titulky alebo audio titulky 

a tlmočenie do posunkovej reči. 

 2. Služby prístupu sa poskytujú k rôznym 

typom programov vrátane tých pre deti a v 

rôznych časoch počas dňa bez toho, aby 

sa prístupný obsah hromadil vo 

vysielacom čase, ktorý je najmenej 

obvyklý pre bežné publikum. Členské štáty 

podporia poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, aby sa poradili so 

spotrebiteľskými organizáciami vrátane 

organizácií zastupujúcich osoby so 

zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o 

uprednostňovanie programov, ktoré sa 

majú sprístupniť. 

 3. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb používali ich webové 

stránky, online aplikácie a služby založené 

na mobilných telefónoch vrátane 

mobilných aplikácií na poskytovanie 

služieb prístupných jednotným a 
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primeraným spôsobom pre vnímanie, 

fungovanie a chápanie používateľov, ako 

aj výrazným spôsobom, ktorý umožňuje 

interoperabilitu s množstvom zástupcov 

používateľov a pomocných technológií 

dostupných na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni. 

 4. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytli prístupné 

informácie o svojich službách a najmä 

uviedli zoznam funkcií na uľahčenie 

prístupu k službám a vysvetlia, ako ich 

používať, vrátane doplnení s pomocnými 

technológiami a ďalších služieb prístupu 

poskytovaných treťou stranou 

 5. Núdzové informácie vrátane verejných 

správ a oznámení v situáciách prírodných 

katastrof, ktoré sa verejnosti sprístupnia 

prostredníctvom audiovizuálnych 

mediálnych služieb, sa poskytujú 

spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so 

zdravotným postihnutím, ako pre 

nepočujúcich a zle počujúcich, tlmočením 

do posunkovej reči a so zvukovými 

odkazmi a zvukovým opisom v prípade 

všetkých vizuálnych informácií.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Článok 7 sa vypúšťa. (10) Článok 7 sa nahrádza takto: 

 „Článok 7 

 1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia mediálnych služieb, na 
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ktorých sa vzťahuje ich právomoc, svoje 

služby nepretržite a čoraz viac 

sprístupňovali osobám so zrakovým alebo 

sluchovým postihnutím. 

 2. So zreteľom na vykonávanie tohto 

článku členské štáty podporia vytvorenie 

samoregulačných a koregulačných 

kódexov správania. Komisia a skupina 

ERGA podporia poskytovateľov 

mediálnych služieb, aby si vymieňali 

najlepšie postupy týkajúce sa 

samoregulačných systémov v celej Únii. 

 3. Komisia do... [troch rokov po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice] 

a potom každých päť rokov predloží 

Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru správu 

o uplatňovaní tohto článku.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie by sa nemalo len zachovať, ale aj posilniť. 

 

Pozmeňujúci návrh   108 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Článok 7 sa vypúšťa. (10) Článok 7 sa nahrádza takto: 

 Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby sa služby poskytované 

poskytovateľmi mediálnych služieb, na 

ktorých sa vzťahuje ich právomoc, 

postupne sprístupňovali osobám so 

zrakovým alebo sluchovým postihnutím, a 

to v súlade s ich povinnosťami 



 

AM\1112182SK.docx 61/111 PE595.453v03-00 

 SK 

vyplývajúcimi z Dohovoru o právach osôb 

so zdravotným postihnutím (UNCRPD). 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   109 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-a a) V odseku 1 sa vkladá toto 

písmeno: 

 „ea) audiovizuálne komerčné oznamy o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú 

vysoký obsah soli, cukrov alebo tukov, sa 

nesmú objavovať v programoch 

zameraných na detské publikum vo forme 

vysielania reklamnej prestávky počas 

takéhoto programu, bezprostredne pred 

ním alebo ihneď po ňom, ani nesmú byť 

zahrnuté do takéhoto programu, a musia 

byť zakázané v čase, keď ich detské 

publikum najviac pozerá;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   110 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – úvodná časť 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Odsek 2 sa nahrádza takto: a) Odsek 2 sa nahrádza takto: 
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 “2. Členské štáty zavedú právne predpisy s 

cieľom účinne minimalizovať vystavenie 

detí a maloletých osôb audiovizuálnym 

komerčným oznamom o potravinách a 

nápojoch obsahujúcich živiny a látky s 

výživovým alebo fyziologickým účinkom, 

ktorých nadmerný príjem v celkovej strave 

sa neodporúča, najmä tuky, nasýtené 

tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo 

sodík a cukry. Tento právny predpis 

zahŕňa televízne vysielanie, audiovizuálne 

mediálne služby na požiadanie, platformy 

na zdieľanie videí a platformy sociálnych 

médií a je zameraný, okrem iného, na 

zákaz vysielania takýchto oznamov v čase, 

keď ich deti a maloletí zvyčajne pozerajú. 

 Profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu sa musí používať s 

cieľom rozlišovať potraviny a nápoje na 

základe ich výživového zloženia.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   111 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – úvodná časť 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Odsek 2 sa nahrádza takto: a) Odsek 2 sa vypúšťa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   112 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

vypúšťa sa 

Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné 

zníženie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú 

vysoký obsah soli, cukru alebo tuku alebo 

ktoré inak nespĺňajú vnútroštátne alebo 

medzinárodné usmernenia v oblasti 

výživy. Tieto kódexy by mali stanovovať, 

aby audiovizuálne komerčné oznamy 

nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti 

nutričných aspektov takýchto potravín a 

nápojov. 

 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie.“; 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   113 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   114 

Renate Sommer 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Členské štáty prijmú opatrenia na 

minimalizovanie vystavenia mladistvých 

komerčným oznamom o potravinách a 

nealkoholických nápojoch obsahujúcich 

živiny a látky s výživovým alebo 

fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný 

príjem v celkovej strave sa neodporúča, 

najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ 

alebo sodík a cukry. Komisia a členské 

štáty vezmú do úvahy profilový nutričný 

model Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu s cieľom dosiahnuť cieľ 

stanovený v prvom pododseku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – bod 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

detských programov a obsahu, ktoré sú 
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publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

zamerané na detské publikum, o 

potravinách a nápojoch obsahujúcich 

živiny a látky s výživovým alebo 

fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný 

príjem v celkovej strave sa neodporúča, 

najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ 

alebo sodík a cukry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   117 

Frédérique Ries 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Členské štáty a Komisia zabezpečia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov pre deti a rodinných 

programov, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, nasýtené tuky, 

transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a 

cukry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o vysielanie programov, na ktoré sa vzťahujú reklamné obmedzenia, je 

nevyhnutné, aby sem patrili aj rodinné programy, ktoré pozerajú dospelí aj deti, čo 

zodpovedá častým televíznym návykom. 

 

Pozmeňujúci návrh   118 
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Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

detských programov, o potravinách a 

nápojoch obsahujúcich živiny a látky s 

výživovým alebo fyziologickým účinkom, 

ktorých nadmerný príjem v celkovej strave 

sa neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť toto ustanovenie. 

 

Pozmeňujúci návrh   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

Členské štáty a Komisia zabezpečia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 
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obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   120 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2. Komerčné oznamy o potravinách a 

nápojoch obsahujúcich živiny a látky s 

výživovým alebo fyziologickým účinkom, 

ktorých nadmerný príjem v celkovej strave 

sa neodporúča, najmä tukov, nasýtených 

tukov, transmastných kyselín, soli alebo 

sodíka a cukrov musia byť zakázané 

počas hlavného vysielacieho času pre deti, 

ktorý sa má na vnútroštátnej úrovni 

vymedziť aspoň do 21.00 hod. 

 Na určenie takýchto potravín sa uplatňuje 

profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   121 

Renate Sommer 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

2010/13/EU 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné 

zníženie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú 

vysoký obsah soli, cukru alebo tuku alebo 

ktoré inak nespĺňajú vnútroštátne alebo 

medzinárodné usmernenia v oblasti 

výživy. Tieto kódexy by mali stanovovať, 

aby audiovizuálne komerčné oznamy 

nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti 

nutričných aspektov takýchto potravín a 

nápojov. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   122 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné 

zníženie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú 

vysoký obsah soli, cukru alebo tuku alebo 

ktoré inak nespĺňajú vnútroštátne alebo 

medzinárodné usmernenia v oblasti 

výživy. Tieto kódexy by mali stanovovať, 

aby audiovizuálne komerčné oznamy 

nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti 

nutričných aspektov takýchto potravín a 

nápojov. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   123 

Jadwiga Wiśniewska 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné 

zníženie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku alebo ktoré 

inak nespĺňajú vnútroštátne alebo 

medzinárodné usmernenia v oblasti výživy. 

Tieto kódexy by mali stanovovať, aby 

audiovizuálne komerčné oznamy 

nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti 

nutričných aspektov takýchto potravín a 

nápojov. 

Tieto kódexy musia slúžiť na účinné 

zníženie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký 

obsah soli, cukru alebo tuku alebo ktoré 

inak nespĺňajú vnútroštátne alebo 

medzinárodné usmernenia v oblasti výživy. 

Tieto kódexy musia stanovovať, aby 

audiovizuálne komerčné oznamy 

nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti 

nutričných aspektov takýchto potravín a 

nápojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V smernici sa nestanovuje povinnosť zavedenia týchto kódexov, ale v prípade ich zavedenia 

by malo byť jasné, že by sa mali dodržiavať. 

 

Pozmeňujúci návrh   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie.“ 

Komisia a skupina ERGA zabezpečia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie.“ 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie.“ 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

podporí prijatie kódexov správania Únie.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   126 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

koregulačné systémy v celej Únii. Komisia 

v prípade potreby uľahčí vypracovanie 

kódexov správania Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh smernice 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Nabáda členské štáty, aby 

požiadali poskytovateľov audiovizuálnych 

služieb, aby nešírili informácie, ktorých 

zverejnenie môže spôsobiť finančné 

poškodenie alebo ktorých zverejnenie by 

mohlo spôsobiť paniku, dezinformovanie 

alebo manipuláciu verejnosti, a to pred 

oficiálnym oznámením výsledku 

vyšetrovania, auditov alebo úradných 

kontrol zo strany príslušných orgánov, 

keďže existuje možnosť, že by takéto 

informácie mohli byť falošné a mať 

negatívne finančné dôsledky pre vnútorný 

trh. 

 Výnimky platia pre prípady, keď je 

zverejnenie potrebné a oficiálne 

oznámené príslušnými orgánmi alebo 

spontánne oznámené hospodárskym 

subjektom, ako aj v prípadoch verejného 

upozorňovania spotrebiteľov na 

potenciálne riziká. 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   128 

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

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odseky 2 a a 2 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) Vkladajú sa tieto odseky: 

 „2a. Potraviny, ktoré majú vysoký obsah 

tuku, cukru alebo soli, sa musia označiť 

pomocou profilového nutričného modelu 
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Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu. 

 2b. Na účely odseku 1 písm. e) a ea) 

členské štáty určia čas, keď detské 

publikum najviac pozerá na ich území v 

súlade s vnútroštátnymi podmienkami.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno (e) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) V odseku 1 sa písmeno e) 

nahrádza takto: 

„ e) audiovizuálne komerčné oznamy 

týkajúce sa alkoholických nápojov sa 

nesmú zameriavať špecificky na 

maloletých a nesmú podporovať nadmerné 

užívanie takýchto nápojov;” 

„e) vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom 

týkajúcim sa alkoholických nápojov sa 

musí minimalizovať a takéto oznamy 

nesmú podporovať nadmerné užívanie 

takýchto nápojov a nesmú sa objavovať v 

programoch zameraných na detské 

publikum vo forme vysielania reklamnej 

prestávky počas takéhoto programu, 

bezprostredne pred ním alebo ihneď po 

ňom, ani nesmú byť zahrnuté do takéhoto 

programu, a musia byť zakázané v čase, 

keď ich detské publikum najviac pozerá;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   130 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové) 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-a) V odseku 1 sa písmeno b) 

nahrádza takto: 

„ e) audiovizuálne komerčné oznamy 

týkajúce sa alkoholických nápojov sa 

nesmú zameriavať špecificky na 

maloletých a nesmú podporovať nadmerné 

užívanie takýchto nápojov;” 

„a) audiovizuálne komerčné oznamy 

týkajúce sa alkoholických nápojov sa 

nesmú zameriavať špecificky na 

maloletých, nesmú podporovať nadmerné 

užívanie takýchto nápojov a nesmú sa 

objavovať v programoch zameraných na 

detské publikum vo forme vysielania 

reklamnej prestávky počas takéhoto 

programu, bezprostredne pred ním alebo 

ihneď po ňom, ani nesmú byť zahrnuté 

do takéhoto programu, a musia byť 

zakázané v čase, keď ich detské publikum 

najviac pozerá;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   131 

Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) V odseku 1 sa písmeno e) 

nahrádza takto: 

 „e) audiovizuálne komerčné oznamy o 

alkoholických nápojoch sa nesmú 

zameriavať špecificky na maloletých 

a nesmú podporovať nadmerné užívanie 

takýchto nápojov;“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   132 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

Directive 2010–13/EU 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) V odseku 1 sa vkladá toto 

písmeno: 

 „ea) komerčné oznamy o alkoholických 

nápojoch musia byť zakázané v čase, keď 

ich deti zvyčajne pozerajú, čo je potrebné 

vymedziť na vnútroštátnej úrovni, ale 

minimálne do 21.00 hod.;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty prijmú opatrenia na 

minimalizovanie vystavenia mladistvých 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. Komerčné oznamy, ktoré 

programom zacieleným na publikum 

mladistvých a vysielaným v čase od 

7.00 do 23.00 predchádzajú, nasledujú po 

nich alebo ktoré tieto programy prerušia, 

sú zakázané. Členské štáty a Komisia bez 

toho, aby sa to dotklo prijatia regulačných 

opatrení, podporia vytvorenie 

samoregulačných a koregulačných 

iniciatív vrátane kódexu správania s 

cieľom ďalej minimalizovať vystavenie 

mladistvých takýmto komerčným 

oznamom, ktoré programy so značným 



 

PE595.453v03-00 76/111 AM\1112182SK.docx 

SK 

podielom detského publika sprevádzajú 

alebo sú do nich zahrnuté. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   134 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty zavedú právne 

predpisy s cieľom predchádzať 

neprimeraným audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch a účinne minimalizovať 

vystavenie detí a maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

alkoholických nápojoch. Tento právny 

predpis zahŕňa televízne vysielanie, 

audiovizuálne mediálne služby na 

požiadanie, platformy na zdieľanie videí a 

platformy sociálnych médií a je zameraný, 

okrem iného, na zákaz vysielania takýchto 

oznamov v čase, keď ich deti a maloletí 

zvyčajne pozerajú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   135 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty a Komisia zabezpečia 

vytvorenie koregulačných kódexov 

správania týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy 

musia slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch a nesmú podporovať nadmerné 

požívanie takýchto nápojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mala by sa riešiť aj nadmerná konzumácia alkoholu. 

 

Pozmeňujúci návrh   137 

Lynn Boylan 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie koregulačných kódexov 

správania týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia zraniteľných skupín, ako sú 

maloletí, audiovizuálnym komerčným 

oznamom o alkoholických nápojoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

3. Členské štáty a Komisia zabezpečia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by 

mali slúžiť na účinné obmedzenie 

vystavenia maloletých audiovizuálnym 

komerčným oznamom o alkoholických 

nápojoch. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   139 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Členské štáty a Komisia zabezpečia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov o 

hazardných hrách. Tieto kódexy slúžia na 

účinné obmedzenie vystavenia maloletých 

audiovizuálnym komerčným oznamom o 

hazardných hrách. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

4. Komisia a skupina ERGA 

zabezpečia výmenu osvedčených postupov 

pre samoregulačné a koregulačné systémy 

v celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 
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Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

podporí prijatie kódexov správania Únie.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   142 

Ian Duncan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia a ERGA v prípade 

potreby podporia prijatie kódexov 

správania Únie.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zodpovednosť za vypracovanie a prijímanie kódexov budú naďalej niesť signatári. 

 

Pozmeňujúci návrh   143 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

samoregulačné a koregulačné systémy v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

4. Komisia a skupina ERGA podporia 

výmenu osvedčených postupov pre 

koregulačné systémy v celej Únii. Komisia 

v prípade potreby uľahčí vypracovanie 

kódexov správania Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) Odsek 1 sa nahrádza takto: 

 ‘1. Audiovizuálne komerčné oznamy 

poskytované poskytovateľmi mediálnych 

služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc 

členských štátov, sa povolia za podmienky, 

že spĺňajú tieto požiadavky: 

 a) audiovizuálne komerčné oznamy musia 

byť divákmi ako také ľahko odlíšiteľné. 

Akékoľvek skryté audiovizuálne 

komerčné oznamy sa preto zakazujú; 

 b) audiovizuálne komerčné oznamy 

nesmú používať podprahové techniky; 

 c) audiovizuálne komerčné oznamy 

nesmú: 

 i) porušovať ľudskú dôstojnosť; 

 ii) obsahovať, tolerovať ani podporovať 

žiadnu diskrimináciu, ako sa ustanovuje v 

článku 21 Charty základných práv 

Európskej únie; 

 iii) podporovať správanie poškodzujúce 

zdravie alebo bezpečnosť; 
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 iv) podporovať správanie porušujúce 

ochranu životného prostredia; 

 v) podporovať správanie poškodzujúce 

dobré životné podmienky zvierat; 

 d) všetky formy audiovizuálnych 

komerčných oznamov, ktoré sa týkajú 

cigariet a iných tabakových výrobkov, sú 

zakázané; 

 e) všetky formy audiovizuálnych 

komerčných oznamov, v ktorých sa 

objavuje a/alebo podporuje 

prevádzkovanie hazardných hier, hranie 

hier alebo zber stávok, sú zakázané; 

 f) audiovizuálny komerčný oznam 

týkajúci sa i) liekov na humánne použitie, 

ktoré sa povinne vydávajú na lekársky 

predpis; ii) veterinárnych liekov, ktoré 

majú anabolické, protizápalové, 

protiinfekčné, protirakovinové, 

hormonálne alebo psychotropné vlastnosti 

alebo látky; iii) liečebných postupov 

invazívneho charakteru s výnimkou čisto 

estetických neinvazívnych zásahov, je 

zakázaný; 

 g) všetky formy audiovizuálnych 

komerčných oznamov, v ktorých sa 

objavujú a/alebo podporujú finančné 

produkty a služby, pri ktorých sa ukázalo, 

že sú škodlivé pre spotrebiteľov, najmä 

tie, ktoré zahŕňajú vnútorné riziká, ktoré 

nie sú pre laika ľahko a hneď 

rozpoznateľné, sú zakázané; 

 h) audiovizuálne komerčné oznamy, a to 

počas programov aj medzi nimi, zamerané 

na detské publikum sú zakázané; 

 i) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú 

spôsobovať fyzickú, mentálnu alebo 

morálnu ujmu mladistvým. 

 Preto nemôžu nabádať mladistvých, aby 

si kúpili alebo požičali nejaký výrobok 

alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť 

alebo dôverčivosť, povzbudzovať ich, aby 

presviedčali svojich rodičov či iné osoby, 

aby im zakúpili propagovaný tovar alebo 
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služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú 

mladiství prechovávajú k svojim rodičom, 

učiteľom alebo iným osobám, ani 

bezdôvodne ukazovať mladistvých 

v nebezpečných situáciách alebo v 

príťažlivých situáciách, ktoré nesúvisia s 

povahou propagovaného výrobku.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   145 

Christofer Fjellner 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) V odseku 1 sa vkladá toto 

písmeno: 

 „fa) audiovizuálne komerčné oznamy 

týkajúce sa hazardných hier nesmú byť 

zamerané konkrétne na maloletých a 

musia obsahovať jasnú správu 

označujúcu minimálny vek, do ktorého 

hazardné hry nie sú povolené.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   146 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) V článku 9 ods. 1 sa vypúšťa písm. 

e). 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   147 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 10 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V článku 10 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

„2. Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov.“ 

“2. Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov, alkoholických 

nápojov alebo potravín a nápojov 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, nasýtené tuky, 

transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a 

cukry. 

 Profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu sa musí používať s 

cieľom rozlišovať potraviny a nápoje na 

základe ich výživového zloženia.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 10 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 
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 (12a) V článku 10 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

„2. Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov.“ 

„2. Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je: 

 a) hazardné hry, lotérie a prijímanie 

stávok; 

 b) výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov, alkoholických 

nápojov alebo liekov a liečebných 

postupov; 

 c) predaj finančných investičných 

produktov a služieb; 

 d) výroba alebo predaj potravín a 

nealkoholických nápojov zakázaných v 

reklame v súlade s profilovým nutričným 

modelom Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   149 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 10 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V článku 10 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

„Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov.“ 

„Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

výroba alebo predaj cigariet a iných 

tabakových výrobkov, alkoholických 

nápojov, potravín a nealkoholických 

nápojov, ktoré majú vysoký obsah tukov, 
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nasýtených tukov, transmastných kyselín, 

soli alebo sodíka a cukrov. 

 Na určenie takýchto potravín sa uplatňuje 

profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   150 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov a 

programov s významným podielom 

detského publika. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   151 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

2. Umiestňovanie produktov sa 

zakazuje. 
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programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov a 

programov s významným podielom 

detského publika. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov a 

programov s významným podielom 

detského publika. 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov a 

programov pre deti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť toto ustanovenie. 

 

Pozmeňujúci návrh   153 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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3. Programy, ktoré obsahujú 

umiestňovanie produktov, musia spĺňať 

tieto požiadavky: 

3. Odchylne od odseku 2 musí byť 

umiestňovanie produktov prístupné v 

týchto prípadoch, pokiaľ členské štáty 

nerozhodnú inak: 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   154 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ich obsah a v prípade televízneho 

vysielania ich štruktúra nie sú v žiadnom 

prípade ovplyvnené takým spôsobom, 

ktorý by mal vplyv na zodpovednosť 

a redakčnú nezávislosť poskytovateľa 

mediálnej služby; 

a) v kinematografických dielach, 

filmoch a seriáloch vyrobených pre 

audiovizuálne mediálne služby, športové 

programy a ľahké zábavné programy; 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   155 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) nesmú priamo podnecovať k 

nákupu alebo prenájmu produktov alebo 

služieb; 

b) ak nebola vyplatená žiadna platba, 

ale ide iba o bezplatné poskytovanie 

určitých produktov alebo služieb, 

napríklad ako výrobných rekvizít a cien so 

zreteľom na ich zaradenie do programu; 

 odchýlka uvedená v písmene a) sa 

neuplatňuje na programy pre deti; 
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Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   156 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c a pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

diváci musia byť jasne informovaní o 

existencii umiestňovania produktov. 

Programy obsahujúce umiestňovanie 

produktov musia byť primerane označené 

na začiatku a na konci programu a pri 

pokračovaní programu po reklamnom 

bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek 

nejasnostiam zo strany diváka. 

Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie 

produktov, musia spĺňať minimálne 

všetky tieto požiadavky: 

 a) ich obsah a v prípade televízneho 

vysielania ich štruktúra nie sú v žiadnom 

prípade ovplyvnené takým spôsobom, 

ktorý by mal vplyv na zodpovednosť 

a redakčnú nezávislosť poskytovateľa 

mediálnej služby; 

 b) nepodporujú priamo nákup alebo 

prenájom tovaru alebo služieb, najmä 

osobitnými propagačnými odkazmi na 

tieto tovary alebo služby; 

 c) nepripisujú neprimeraný význam 

príslušnému produktu; 

 d) diváci musia byť jasne informovaní o 

existencii umiestňovania produktov. 

Programy obsahujúce umiestňovanie 

produktov musia byť primerane označené 

na začiatku a na konci programu a pri 

pokračovaní programu po reklamnom 

bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek 

nejasnostiam zo strany diváka. 

Or. da 
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Pozmeňujúci návrh   157 

Christel Schaldemose 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výnimočne sa členské štáty môžu 

rozhodnúť neuplatňovať požiadavky 

ustanovené v písmene c) za predpokladu, 

že príslušný program nebol produkovaný 

ani objednaný poskytovateľom mediálnych 

služieb alebo spoločnosťou pridruženou k 

poskytovateľovi mediálnych služieb. 

Výnimočne sa členské štáty môžu 

rozhodnúť neuplatňovať požiadavky 

ustanovené v písmene d) za predpokladu, 

že príslušný program nebol produkovaný 

ani objednaný poskytovateľom mediálnych 

služieb alebo spoločnosťou pridruženou k 

poskytovateľovi mediálnych služieb. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci návrh   158 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmená b a) a b b) a pododsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) alkoholických nápojov; 

 bb) potravín a nealkoholických nápojov, 

ktoré majú vysoký obsah tukov, 

nasýtených tukov, transmastných kyselín, 

soli alebo sodíka a cukrov. 

 Na určenie potravín uvedených v písm. 

bb) sa uplatňuje profilový nutričný model 

Regionálneho úradu Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) pre 

Európu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   159 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) alkoholických nápojov alebo 

umiestňovanie výrobkov podnikmi, 

ktorých hlavnou činnosťou je výroba 

alebo predaj alkoholických nápojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) alkoholických nápojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) alkoholických nápojov 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Umiestňovanie produktov je účinná marketingová technika, ktorá nesmie obsahovať 

alkoholické nápoje. 

 

Pozmeňujúci návrh   162 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b b a pododsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) potravín a nápojov obsahujúcich 

živiny a látky s výživovým alebo 

fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tukov, nasýtených 

tukov, transmastných kyselín, soli alebo 

sodíka a cukrov. 

 Profilový nutričný model Regionálneho 

úradu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) pre Európu sa musí používať s 

cieľom rozlišovať potraviny a nápoje na 

základe ich výživového zloženia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) potravín a nealkoholických 

nápojov, ktoré majú vysoký obsah tukov, 

transmastných kyselín, soli alebo sodíka a 

cukrov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 12 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby 

programy, ktoré by mohli narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

poskytované poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb, na 

ktorých sa vzťahuje právomoc týchto 

členských štátov, boli sprístupnené iba tak, 

že ich maloletí nebudú môcť za bežných 

okolností počuť ani sledovať. Takéto 

opatrenia môžu zahŕňať výber času 

vysielania, nástroje na overenie veku alebo 

iné technické opatrenia. Musia byť úmerné 

potenciálnemu škodlivému účinku 

programu. 

Členské štáty prijmú všetky potrebné a 

vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by 

mohli narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých alebo poškodiť 

telesnú, duševnú alebo morálnu integritu 

starších osôb a zraniteľných kategórií, 

poskytované poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb a 

poskytovateľmi platforiem na zdieľanie 

videí, na ktorých sa vzťahuje právomoc 

týchto členských štátov, boli sprístupnené 

iba tak, že ich maloletí a takéto kategórie 

nebudú môcť za bežných okolností počuť 

ani sledovať. Takéto opatrenia môžu 

zahŕňať výber času vysielania, nástroje na 

overenie veku alebo iné vhodné a účinné 

technické opatrenia. Musia byť úmerné 

potenciálnemu škodlivému účinku 

programu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s 

cieľom zabezpečiť, aby televízne 

vysielanie vysielateľmi patriacimi do ich 

právomoci neobsahovalo žiadne 

programy, ktoré by mohli vážne poškodiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých, najmä programy, ktoré 

obsahujú pornografiu alebo bezdôvodné 

násilie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť ochranu maloletých. 

 

Pozmeňujúci návrh   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 12 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najškodlivejší obsah, ako je svojvoľné 
násilie a pornografia, musí podliehať 

najprísnejším opatreniam, ako sú 

kódovanie a účinná rodičovská ochrana. 

Programy, ktoré by mohli vážne poškodiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých, najmä programy, ktoré 

obsahujú pornografiu alebo bezdôvodné 
násilie v audiovizuálnych mediálnych 

službách na požiadanie, musia podliehať 

najprísnejším opatreniam, ako sú 

kódovanie a účinná rodičovská ochrana. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť ochranu maloletých. 

 

Pozmeňujúci návrh   167 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 15 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 13 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, na 

ktorých sa vzťahuje ich právomoc, 

zabezpečili aspoň 20-percentný podiel 

európskych diel vo svojom katalógu a 

viditeľnosť týchto diel. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, na 

ktorých sa vzťahuje ich právomoc, 

zabezpečili aspoň 40-percentný podiel 

európskych diel vo svojom katalógu a 

viditeľnosť týchto diel. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   168 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 20 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. V článku 20 ods. 2 sa prvá veta 

nahrádza takto: 

vypúšťa sa 

„Vysielanie filmov vyrobených pre 

televíziu (okrem viacdielnych sérií, 

seriálov a dokumentárnych programov), 

kinematografických diel a spravodajských 

programov možno prerušovať televíznou 

reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za 

každé plánované obdobie, ktoré nesmie byť 

kratšie než 20 minút.“ 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   169 

Margrete Auken 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Článok 23 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„Článok 23  

1. Denný podiel televíznych reklamných 

spotov a telenákupných spotov medzi 7.00 

hod. a 23.00 hod. neprekročí 20 %. 

 

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na:  

a) oznamy, ktoré vysielateľ vykonal v 

súvislosti s vlastnými programami a 

pomocnými produktmi, ktoré sú priamo 

odvodené z týchto programov, alebo s 

programami iných subjektov patriacich k 

tej istej mediálnej skupine; 

 

b) sponzorské odkazy;  

c) umiestňovanie produktov;“  

  

Or. en 

Odôvodnenie 

V súčasnej forme tejto smernice sa uvádza, že „podiel televíznych reklamných spotov a 

telenákupných spotov v rámci príslušnej hodiny neprekročí 20 %“, čím sa stanovuje hodinový 

limit, ktorý je vhodnejší. 

 

Pozmeňujúci návrh   170 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Denný podiel televíznych 

reklamných spotov a telenákupných 

spotov medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. 

neprekročí 20 %. 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Denný podiel televíznych 

reklamných spotov a telenákupných spotov 

medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. neprekročí 20 

%. 

(1) Denný podiel televíznych 

reklamných spotov a telenákupných spotov 

v rámci hodiny v období medzi 7.00 hod. a 

23.00 hod. neprekročí 20 %. 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh   172 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Denný podiel televíznych 

reklamných spotov a telenákupných 

spotov medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. 
neprekročí 20 %. 

1. Percento vysielacieho času pre 

televízne reklamné spoty a telenákupné 

spoty v rámci príslušnej hodiny neprekročí 

20 %. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   173 

Christel Schaldemose 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Denný podiel televíznych 

reklamných spotov a telenákupných spotov 

medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. neprekročí 

20 %. 

1. Podiel televíznych reklamných 

spotov a telenákupných spotov v rámci 

príslušnej hodiny neprekročí 20 %. 

Or. da 

Pozmeňujúci návrh   174 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 23 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) oznamy, ktoré vysielateľ vykonal v 

súvislosti s vlastnými programami a 

pomocnými produktmi, ktoré sú priamo 

odvodené z týchto programov, alebo s 

programami iných subjektov patriacich k 

tej istej mediálnej skupine; 

a) oznamy, ktoré vysielateľ vykonal v 

súvislosti s vlastnými programami a 

pomocnými produktmi, ktoré sú priamo 

odvodené z týchto programov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   175 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 

14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty 

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 

14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty 
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zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem 

na zdieľanie videí prijali primerané 

opatrenia na: 

zabezpečia, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb, ako 

sú poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí prijali primerané opatrenia na: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   176 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ochranu maloletých pred obsahom, 

ktorý by mohol narušiť ich telesný, 

duševný alebo morálny vývoj; 

a) ochranu zraniteľných skupín, ako 

sú maloletí, pred obsahom, ktorý by mohol 

narušiť ich telesný, duševný alebo morálny 

vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   177 

Marc Joulaud 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ochranu všetkých obyvateľov pred 

obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb 

alebo členovi takejto skupiny vymedzenej 

podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby 

pleti, náboženského vyznania, rodového 

pôvodu či národného alebo etnického 

pôvodu. 

b) ochranu všetkých obyvateľov pred 

obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

terorizmu, násiliu alebo nenávisti voči 

skupine osôb alebo členovi takejto skupiny 

vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia, aby programy, ktoré by mohli 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých, poskytované 

poskytovateľmi platforiem na zdieľanie 

videí, na ktorých sa vzťahuje právomoc 

týchto členských štátov, boli sprístupnené 

iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za 

bežných okolností počuť ani sledovať. 

 Takéto opatrenia môžu zahŕňať nástroje 

na overenie veku alebo iné technické 

opatrenia. Musia byť úmerné 

potenciálnemu škodlivému účinku 

programu. 

 Najškodlivejší obsah, ako je bezdôvodné 

násilie a pornografia, musí podliehať 

najprísnejším opatreniam, ako sú 

kódovanie a účinná rodičovská ochrana. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť ochranu maloletých v kontexte platforiem na 

zdieľanie videí. 

 

Pozmeňujúci návrh   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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To, čo predstavuje primerané opatrenie na 

účely odseku 1, sa určí so zreteľom na 

povahu predmetného obsahu, poškodenie, 

ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie 

osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj 

práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane 

záujmov poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí a používateľov, ktorí 

vytvorili a/alebo nahrali obsah, ako aj so 

zreteľom na verejný záujem. 

To, čo predstavuje primerané opatrenie na 

účely odsekov 1 a 1a, určia členské štáty, 

do ktorých jurisdikcie patria 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí so zreteľom na povahu predmetného 

obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, 

vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť 

chránené, ako aj práva a dotknuté 

oprávnené záujmy vrátane záujmov 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí a používateľov, ktorí vytvorili a/alebo 

nahrali obsah, ako aj so zreteľom na 

verejný záujem. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že za túto úlohu sú zodpovedné členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh   180 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

To, čo predstavuje primerané opatrenie na 

účely odseku 1, sa určí so zreteľom na 

povahu predmetného obsahu, poškodenie, 

ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie 

osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj 

práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane 

záujmov poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí a používateľov, ktorí 

vytvorili a/alebo nahrali obsah, ako aj so 

zreteľom na verejný záujem. 

To, čo predstavuje primerané opatrenie na 

účely odseku 1, sa určí so zreteľom na 

povahu predmetného obsahu, poškodenie, 

ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie 

osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj 

práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane 

záujmov poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí a 

používateľov, ktorí vytvorili a/alebo 

nahrali obsah, ako aj so zreteľom na 

verejný záujem. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   181 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

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

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

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

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   182 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých; 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov audiovizuálnych mediálnych 

služieb, ako sú platformy na zdieľanie 

videí v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   183 

Lynn Boylan 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

platforiem na zdieľanie videí hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

audiovizuálnych mediálnych služieb, ako 

sú platformy na zdieľanie videí, hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   184 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin zraniteľných skupín, ako sú 

maloletí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   185 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký účel 

slúži nahlasovanie a označovanie uvedené 

v bode b). 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú platformy na 

zdieľanie videí vysvetľujú používateľom 

takýchto služieb, na aký účel slúži 

nahlasovanie a označovanie uvedené v 

bode b). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   186 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platformy na zdieľanie videí. Členské štáty 

zveria túto úlohu orgánom určeným v 

súlade s článkom 30. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   187 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom audiovizuálnych 
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videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí opatrenia, 

ktoré sú prísnejšie než opatrenia uvedené v 

odsekoch 1 a 2. Členským štátom to 

nebráni ukladať prísnejšie opatrenia voči 

nezákonnému obsahu. V závislosti od 

konkrétneho prípadu sú pri prijímaní 

takýchto opatrení povinné dodržiavať 

podmienky stanovené uplatniteľným 

právom Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 

2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 

2011/93/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   188 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb, ako 

sú poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí týkajúcich sa uplatňovania 

primeraných opatrení uvedených v 

odsekoch 1 a 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   189 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 
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Článok 28a – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, aby si vymieňali najlepšie postupy 

týkajúce sa koregulačných systémov v 

celej Únii. Komisia v prípade potreby 

uľahčí vypracovanie kódexov správania 

Únie. 

7. Komisia a skupina ERGA podporia 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí, aby si 

vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa 

koregulačných systémov v celej Únii. 

Komisia v prípade potreby uľahčí 

vypracovanie kódexov správania Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   190 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, prípadne organizácie 

zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto 

súvislosti predložia Komisii návrh kódexov 

správania Únie a zmien existujúcich 

kódexov správania Únie. Komisia môže 

požiadať skupinu ERGA o vydanie 

stanoviska k návrhom, zmenám alebo 

rozšíreniam týchto kódexov správania. 

Komisia môže tieto kódexy správania 

zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, 

aký uzná za vhodný. 

8. Poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 

platforiem na zdieľanie videí, prípadne 

organizácie zastupujúce týchto 

poskytovateľov v tejto súvislosti predložia 

Komisii návrh kódexov správania Únie a 

zmien existujúcich kódexov správania 

Únie. Komisia môže požiadať skupinu 

ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, 

zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov 

správania. Komisia môže tieto kódexy 

správania zverejniť, pričom im vyčlení 

taký priestor, aký uzná za vhodný. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   191 

Lynn Boylan 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28b – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo na ich území, ale 

ktorých materská spoločnosť alebo dcérska 

spoločnosť má sídlo na ich území alebo 

ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt 

tejto skupiny má sídlo na ich území, 

považovali za usadených na ich území na 

účely článku 3 ods. 1 smernice 

2000/31/EHS. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 

platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú 

sídlo na ich území, ale ktorých materská 

spoločnosť alebo dcérska spoločnosť má 

sídlo na ich území alebo ktorí sú súčasťou 

skupiny a iný subjekt tejto skupiny má 

sídlo na ich území, považovali za 

usadených na ich území na účely článku 3 

ods. 1 smernice 2000/31/EHS. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   192 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28b – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí so sídlom na ich území a 

kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 

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

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby k týmto informáciám mali 

prístup príslušné nezávislé regulačné 

orgány.“ 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

zoznam poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb, ako sú poskytovatelia 
platforiem na zdieľanie videí so sídlom na 

ich území a kritériá stanovené v článku 3 

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

ktorých je založená ich právomoc. Zoznam 

musia pravidelne aktualizovať. Komisia 

zabezpečí, aby k týmto informáciám mali 

prístup príslušné nezávislé regulačné 

orgány.“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   193 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 7 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb alebo poskytovateľ platformy na 

zdieľanie videí, ktorý je dotknutý 

rozhodnutím národného regulačného 

orgánu, právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán je nezávislý od strán 

zapojených do odvolania. 

Členské štáty zabezpečia, aby na 

vnútroštátnej úrovni existovali účinné 

mechanizmy, v rámci ktorých má každý 

používateľ alebo poskytovateľ mediálnych 

služieb vrátane audiovizuálnych médií 

alebo poskytovateľ platformy na zdieľanie 

videí, ktorý je dotknutý rozhodnutím 

národného regulačného orgánu, právo 

podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 

odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán je 

nezávislý od strán zapojených do 

odvolania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   194 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30a – odsek 3 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

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

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany maloletých a podnecovania k 

nenávisti.“ 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

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

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany zraniteľných skupín, ako sú 

maloletí, a podnecovania k nenávisti.“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. V tejto správe sa posudzuje 

účinnosť samoregulačných a 

koregulačných postupov vo všetkých 

členských štátoch, najmä so zreteľom na 

reklamné praktiky zamerané na deti a 

rodiny. Ak sa v správe dospeje k záveru, že 

samoregulačné kódexy správania týkajúce 

sa audiovizuálnych komerčných oznamov, 

napr. o nezdravých potravinách a 

sladených nápojoch, nepriniesli 

očakávané výsledky týkajúce sa 

minimalizácie vystavenia detí a 

maloletých, Komisia predloží návrh 

nariadenia na túto konkrétnu tému. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité stanoviť doložku o preskúmaní, najmä pre reklamné praktiky, s cieľom adekvátne 

chrániť práva, zdravie a dobré životné podmienky detí. 

 

Pozmeňujúci návrh   196 

Lynn Boylan 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr tri roky 

po prijatí] a potom každé tri roky Komisia 

predloží Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru správu o uplatňovaní tejto 

smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri 

roky po prijatí] a potom každé tri roky 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tejto smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr tri roky 

po prijatí] a potom každé tri roky Komisia 

predloží Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru správu o uplatňovaní tejto 

smernice. 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

Or. ro 

Pozmeňujúci návrh   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia najneskôr do ... (troch rokov od 

prijatia tejto smernice) vypracuje správu 



 

AM\1112182SK.docx 111/111 PE595.453v03-00 

 SK 

Európskemu parlamentu a Rade s 

návrhmi na obmedzenie vystavenia 

maloletých komerčným oznamom 

produktov na internete a sociálnych 

médiách, ktoré poškodzujú zdravie. 

Or. en 

 


