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Predlog spremembe  20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 53(1) in člena 

62 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti členov 53(1), 62 in 

168(1) in (5) Pogodbe, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 53(1) in člena 

62 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 53(1) ter 

členov 62 in 168 Pogodbe, 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  22 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 53(1) in člena 

62 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti členov 53(1), 62 in 

168 Pogodbe, 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 53(1) in člena 

62 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti členov 53(1), 62 in 

168 Pogodbe, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Protokola (št. 1) k 

Pogodbi o delovanju Evropske unije o 

vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski 

uniji, 

Or. el 

 

Predlog spremembe  25 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju protokola (št. 2) k Pogodbi 

o delovanju Evropske unije o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 

Or. el 
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Predlog spremembe  26 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zadnja vsebinska sprememba Direktive 

Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje 

kodificirana v Direktivi 2010/13/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila 

izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 

2007/65/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih 

storitev se je od takrat precej in zelo hitro 

spremenil. Tehnološki razvoj omogoča 

nove vrste storitev in uporabniških 

izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših 

generacij, so se precej spremenile. Medtem 

ko glavni televizijski zasloni ostajajo 

pomembno orodje za izmenjavo 

avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci 

začeli uporabljati druge, prenosne naprave 

za gledanje avdiovizualnih vsebin. 

Tradicionalne televizijske vsebine še vedno 

predstavljajo velik delež povprečnega 

dnevnega časa gledanja televizije. Vendar 

so nove vrste vsebin, na primer kratki videi 

ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, 

vedno pomembnejše, novi udeleženci na 

trgu, vključno s ponudniki storitev videa za 

zahtevo in platform za izmenjavo videov, 

pa so zdaj že uveljavljeni. 

(1) Zadnja vsebinska sprememba Direktive 

Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje 

kodificirana v Direktivi 2010/13/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila 

izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 

2007/65/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta29. Avdiovizualni mediji se izjemno 

hitro spreminjajo zaradi vse večjega 

zbliževanja televizije in storitev, ki se 

zagotavljajo prek spleta. Tehnološki razvoj 

omogoča nove vrste storitev in 

uporabniških izkušenj. Gledalske navade, 

zlasti mlajših generacij, so se precej 

spremenile. Medtem ko glavni televizijski 

zasloni ostajajo pomembno orodje za 

izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so 

mnogi gledalci začeli uporabljati druge, 

prenosne naprave za gledanje 

avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne 

televizijske vsebine še vedno predstavljajo 

velik delež povprečnega dnevnega časa 

gledanja televizije. Vendar so nove vrste 

vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, 

ki jih ustvarijo uporabniki, vedno 

pomembnejše, novi udeleženci na trgu, 

vključno s ponudniki storitev videa za 

zahtevo in platform za izmenjavo videov, 

pa so zdaj že uveljavljeni. 

_________________ _________________ 

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 

oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (Direktiva o 

avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 

298, 17.10.1989, str. 23). 

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 

oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (Direktiva o 

avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 

298, 17.10.1989, str. 23). 

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
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predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2007 o spremembi Direktive Sveta 

89/552/EGS o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (UL L 332, 

18.12.2007, str. 27). 

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2007 o spremembi Direktive Sveta 

89/552/EGS o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (UL L 332, 

18.12.2007, str. 27). 

Or. el 

 

Predlog spremembe  27 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zadnja vsebinska sprememba Direktive 

Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje 

kodificirana v Direktivi 2010/13/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila 

izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 

2007/65/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih 

storitev se je od takrat precej in zelo hitro 

spremenil. Tehnološki razvoj omogoča 

nove vrste storitev in uporabniških 

izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših 

generacij, so se precej spremenile. Medtem 

ko glavni televizijski zasloni ostajajo 

pomembno orodje za izmenjavo 

avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci 

začeli uporabljati druge, prenosne naprave 

za gledanje avdiovizualnih vsebin. 

Tradicionalne televizijske vsebine še vedno 

predstavljajo velik delež povprečnega 

dnevnega časa gledanja televizije. Vendar 

so nove vrste vsebin, na primer kratki videi 

ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, 

vedno pomembnejše, novi udeleženci na 

(1) Zadnja vsebinska sprememba Direktive 

Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje 

kodificirana v Direktivi 2010/13/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila 

izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 

2007/65/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih 

storitev se je od takrat precej in zelo hitro 

spremenil. Tehnološki razvoj omogoča 

nove vrste storitev in uporabniških 

izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših 

generacij, so se precej spremenile. Medtem 

ko glavni televizijski zasloni ostajajo 

pomembno orodje za izmenjavo 

avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci 

začeli uporabljati druge, prenosne naprave 

za gledanje avdiovizualnih vsebin. 

Tradicionalne televizijske vsebine še vedno 

predstavljajo velik delež povprečnega 

dnevnega časa gledanja televizije. Vendar 

so nove vrste vsebin, na primer kratki videi 

ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, 

vedno pomembnejše, novi udeleženci na 
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trgu, vključno s ponudniki storitev videa za 

zahtevo in platform za izmenjavo videov, 

pa so zdaj že uveljavljeni. 

trgu, vključno s ponudniki storitev videa za 

zahtevo, družbenimi omrežji in 

platformami za izmenjavo videov, pa so 

zdaj že uveljavljeni. 

_________________ _________________ 

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 

oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (Direktiva o 

avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 

298, 17.10.1989, str. 23). 

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 

oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (Direktiva o 

avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 

298, 17.10.1989, str. 23). 

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2007 o spremembi Direktive Sveta 

89/552/EGS o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (UL L 332, 

18.12.2007, str. 27). 

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2007 o spremembi Direktive Sveta 

89/552/EGS o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju dejavnosti razširjanja 

televizijskih programov (UL L 332, 

18.12.2007, str. 27). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  28 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še 

naprej uporabljati samo za tiste storitve, 

katerih glavni namen je zagotavljanje 

programov za obveščanje, zabavo ali 

izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z 

glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, 

(3) Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še 

naprej uporabljati samo za tiste storitve, 

katerih glavni namen je zagotavljanje 

programov za obveščanje, zabavo ali 

izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z 

glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, 
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da je izpolnjena, če storitev zagotavlja 

avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je 

mogoče ločiti od glavne dejavnosti 

ponudnika storitve, kot so samostojni deli 

spletnih časopisov, ki prikazujejo 

avdiovizualne programe ali videe, ki jih 

ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene 

dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od 

glavne dejavnosti ponudnika. Storitve 

družabnih medijev niso vključene, razen 

če zagotavljajo storitev, ki je zajeta v 

opredelitev platforme za izmenjavo videov. 

Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot 

dopolnitev, ki je neločljivo povezana z 

glavno dejavnostjo zaradi povezav med 

avdiovizualno ponudbo in glavno 

dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge 

avdiovizualne storitve pod uredniško 

odgovornostjo ponudnika lahko 

predstavljajo avdiovizualne medijske 

storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru 

platforme za izmenjavo videov, za katero 

ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. 

V takih primerih bo upoštevanje določb te 

direktive odvisno od ponudnikov z 

uredniško odgovornostjo. 

da je izpolnjena, če storitev zagotavlja 

avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je 

mogoče ločiti od glavne dejavnosti 

ponudnika storitve, kot so samostojni deli 

spletnih časopisov, ki prikazujejo 

avdiovizualne programe ali videe, ki jih 

ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene 

dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od 

glavne dejavnosti ponudnika. Družabna 

omrežja predstavljajo pomembno orodje 

za potrošnike pri dostopu do informacij in 

vse pogosteje temeljijo na avdiovizualnih 

vsebinah, ki jih ustvarijo ali dajo na 

razpolago njihovi uporabniki, zato jih je 

treba vključiti v področje uporabe te 

direktive, če ustrezajo opredelitvi 
platforme za izmenjavo videov. Storitev bi 

bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, 

ki je neločljivo povezana z glavno 

dejavnostjo zaradi povezav med 

avdiovizualno ponudbo in glavno 

dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge 

avdiovizualne storitve pod uredniško 

odgovornostjo ponudnika lahko 

predstavljajo avdiovizualne medijske 

storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru 

platforme za izmenjavo videov, za katero 

ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. 

V takih primerih bo upoštevanje določb te 

direktive odvisno od ponudnikov z 

uredniško odgovornostjo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  29 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše 

pravno urejanje za boljše rezultate – 

agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah 

(7) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše 

pravno urejanje za boljše rezultate – 

agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah 
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glede politike obravnavala regulativna in 

dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki 

bodo temeljila na praksi Skupnosti ter 

načelih za boljše samourejanje in 

sourejanje32 . Izkazalo se je, da je več 

pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih 

usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v 

skladu z načeli za boljše samourejanje in 

sourejanje. Obstoj zakonodajnih 

varovalnih mehanizmov se obravnava kot 

pomemben dejavnik uspeha pri 

spodbujanju usklajenosti s pravili 

samourejanja ali sourejanja. Enako 

pomembno je tudi, da pravila postavljajo 

določene cilje, ki omogočajo redno, 

pregledno in neodvisno spremljanje ter 

ocenjevanje ciljev, v katere so pravila 

usmerjena. Stopnjevane sankcije, ki 

ohranjajo element sorazmernosti, se 

običajno obravnavajo kot učinkovit 

pristop k izvrševanju sheme. Pravila 

samourejanja in sourejanja, sprejeta na 

področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi 

morala slediti tem načelom. 

glede politike obravnavala regulativna in 

dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki 

bodo temeljila na praksi Skupnosti ter 

načelih za boljše samourejanje in 

sourejanje. Pravila sourejanja, sprejeta na 

področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi 

morala slediti tem načelom. 

_________________ _________________ 

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

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

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

regulation  

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30. 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše 

pravno urejanje za boljše rezultate – 

agenda EU“31poudarila, da bo pri rešitvah 

glede politike obravnavala regulativna in 

(7) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše 

pravno urejanje za boljše rezultate – 

agenda EU“31poudarila, da bo pri rešitvah 

glede politike obravnavala regulativna in 
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dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki 

bodo temeljila na praksi Skupnosti ter 

načelih za boljše samourejanje in 

sourejanje32. Izkazalo se je, da je več 

pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih 

usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v 

skladu z načeli za boljše samourejanje in 

sourejanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih 

mehanizmov se obravnava kot pomemben 

dejavnik uspeha pri spodbujanju 

usklajenosti s pravili samourejanja ali 

sourejanja. Enako pomembno je tudi, da 

pravila postavljajo določene cilje, ki 

omogočajo redno, pregledno in neodvisno 

spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere 

so pravila usmerjena. Stopnjevanje 

sankcije, ki ohranjajo element 

sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot 

učinkovit pristop k izvrševanju sheme. 

Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta 

na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, 

bi morala slediti tem načelom. 

dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki 

bodo temeljila na praksi Skupnosti ter 

načelih za boljše samourejanje in 

sourejanje32. Izkazalo se je, da je več 

pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih 

usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v 

skladu z načeli za boljše samourejanje in 

sourejanje, ki so lahko koristen pomožen 

ali dopolnilen način za zakonodajno 

ukrepanje. Obstoj zakonodajnih 

varovalnih mehanizmov se obravnava kot 

pomemben dejavnik uspeha pri 

spodbujanju usklajenosti s pravili 

samourejanja ali sourejanja. Enako 

pomembno je tudi, da pravila postavljajo 

določene cilje, ki omogočajo redno, 

pregledno in neodvisno spremljanje ter 

ocenjevanje ciljev, v katere so pravila 

usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki 

ohranjajo element sorazmernosti, se 

običajno obravnavajo kot učinkovit pristop 

k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja 

in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih 

usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem 

načelom. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015)0215. 31 COM(2015)0215. 

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 

 

Predlog spremembe  31 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da bi se zagotovila usklajenost in 

varnost za podjetja in organe držav članic, 

bi bilo treba pojem „spodbujanje 

sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z 

(8) Da bi zagotovili usklajenost in varnost 

za podjetja in organe držav članic, bi bilo 

treba pojem „spodbujanje sovraštva“ v 

ustreznem obsegu uskladiti z opredelitvijo 
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opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 

2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o 

boju proti nekaterim oblikami in izrazom 

rasizma in ksenofobije s kazensko-

pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni 

govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali 

sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev 

razlogov, na katerih temelji spodbujanje 

nasilja ali sovraštva. 

iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z 

dne 28. novembra 2008 o boju proti 

nekaterim oblikami in izrazom rasizma in 

ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, 

ki opredeljuje sovražni govor kot „javno 

spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“, ki bi s 

tem postalo kaznivo. To bi moralo zajeti 

uskladitev razlogov, na katerih temelji 

spodbujanje nasilja ali sovraštva. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  32 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se lahko gledalci, vključno s 

starši in mladoletniki, utemeljeno odločali 

o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

To bi se lahko na primer izvedlo s 

sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi 

opisovali naravo vsebine. Deskriptorji 

vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi 

pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev. 

(9) Da bi se lahko gledalci, vključno s 

starši in ranljivimi skupinami, kot so 

mladoletniki, utemeljeno odločali o 

vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj ranljivih skupin, 

kot so mladoletniki. To bi se lahko na 

primer izvedlo s sistemom deskriptorjev 

vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. 

Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili 

na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih 

sredstev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se lahko gledalci, vključno s 

starši in mladoletniki, utemeljeno odločali 

o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

To bi se lahko na primer izvedlo s 

sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi 

opisovali naravo vsebine. Deskriptorji 

vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi 

pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev. 

(9) Da bi se lahko gledalci, vključno s 

starši in mladoletniki, utemeljeno odločali 

o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni ali 

duševni razvoj mladoletnikov. To bi se 

lahko na primer izvedlo s sistemom 

deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali 

naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se 

lahko zagotovili na podlagi pisnih, 

grafičnih ali zvočnih sredstev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Pravica invalidov in starejših oseb do 

udeležbe v kulturnem in družbenem 

življenju Unije je neločljivo povezana z 

zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih 

medijskih storitev. Zato bi morale države 

članice z ustreznimi in sorazmernimi 

ukrepi zagotoviti, da si bodo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo dejavno prizadevali, da čim 

prej zagotovijo dostop do vsebin za osebe z 

okvarami vida ali sluha. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Pomembno je, da regulativni ukrepi 

omejijo možnost, da bi bile osebe, ki so na 

kakršen koli način ranljive (zaradi 

socialnih, ekonomskih, psiholoških ali z 

zdravjem povezanih dejavnikov), 

izpostavljene idejam ali vrednotam, ki bi 

povečevale njihov občutek ranljivosti. 

Prav tako se je treba izogibati 

prepričevanju, da je uporaba izdelka ali 

storitve jasno in enostavno sredstvo za 

odpravo te ranljivosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Obstoječe določbe o izboljšanju 

dostopa do medijskih storitev za osebe z 

okvaro vida ali sluha bi bilo treba 

okrepiti, da bi zagotovili napredek in 

kontinuiteto prizadevanj držav članic in 

ponudnikov medijskih storitev.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Renate Sommer 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

črtano 
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prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za 

otroke. Države članice bi bilo treba 

spodbujati k zagotavljanju, da se pravila 

ravnanja za samourejanje in sourejanje 

uporabljajo za učinkovito zmanjševanje 

izpostavljenosti otrok in mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost 

soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače 

ne ustrezata tem nacionalnim ali 

mednarodnim prehranskim smernicam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo nekatere splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO) za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za 

ranljive skupine, kot so otroci. Države 

članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravna ureditev in 

pravila ravnanja za sourejanje uporabljajo 

za učinkovito preprečevanje 

izpostavljenosti ranljivih skupin, kot so 

otroci in mladoletniki avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje, na primer 

tista, oblikovana v okviru platforme 

Komisije za prehrano, telesno dejavnost in 

zdravje, uporabljajo za učinkovito 

zmanjševanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 
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organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 
otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim 

prehranskim smernicam. 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

V skladu z modelom prehranskega profila 

Evropskega regionalnega urada Svetovne 

zdravstvene organizacije bi morale države 

članice čim bolj zmanjšati izpostavljenost 
otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 
otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da pravila ravnanja 

zmanjšajo izpostavljenost otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam na najnižjo možno mero. 

Or. ro 
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Predlog spremembe  42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi bilo treba spodbujati k 

zagotavljanju, da se pravila ravnanja za 

samourejanje in sourejanje uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

(10) Na nacionalni in mednarodni ravni 

obstajajo določene splošno priznane 

prehranske smernice, kot je model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), za razlikovanje hrane 

na podlagi njene hranilne sestave v okviru 

televizijskega oglaševanja hrane za otroke. 

Države članice bi morale zagotavljati, da 

se pravila ravnanja za samourejanje in 

sourejanje uporabljajo za učinkovito 

zmanjševanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata tem 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Države članice bi morale 

zagotavljati, da je namen pravil ravnanja 

za samourejanje in sourejanje učinkovito 

zmanjšanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za oglaševanje 

iger na srečo. Na ravni Unije in na 

nacionalni ravni obstajajo določeni 

sistemi sourejanja ali samourejanja za 
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odgovorno oglaševanje iger na srečo, tudi 

v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. 

Te sisteme bi bilo treba nadalje 

spodbujati, zlasti tiste, ki so usmerjeni v 

zagotavljanje tega, da avdiovizualna 

komercialna sporočila spremljajo 

informacije o odgovornem ravnanju pri 

igrah na srečo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  44 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi bilo treba 

spodbujati tudi k zagotavljanju, da se 

pravila ravnanja za samourejanje in 

sourejanje uporabljajo za učinkovito 

omejevanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 
alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila 

za alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

nadalje spodbujati. 

(11) Države članice bi morale zagotoviti, 

da se pravila ravnanja uporabljajo za 

zagotavljanje odgovornih avdiovizualnih 

komercialnih sporočil za alkoholne pijače. 

Izpostavljenost otrok in mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o alkoholnih pijačah bi bilo treba čim bolj 

zmanjšati  

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi bilo treba spodbujati 

tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja 

za samourejanje in sourejanje uporabljajo 

za učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 

alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila 
za alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

nadalje spodbujati. 

(11) Države članice bi bilo treba spodbujati 

k zagotavljanju, da se pravna ureditev in 

pravila ravnanja uporabljajo za učinkovito 

preprečevanje in omejevanje 

izpostavljenosti ranljivih skupin, kot so 

otroci in mladoletniki, avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi bilo treba spodbujati 

tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja 

za samourejanje in sourejanje uporabljajo 

za učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 

alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila za 

alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

(11) Države članice bi bilo treba spodbujati 

tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja 

za samourejanje in sourejanje uporabljajo 

za učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

otrok in mladoletnikov neustreznim 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

za alkoholne pijače. Na ravni Unije in 

nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi 

sourejanja in samourejanja za odgovorno 

oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v 

avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te 

sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v 

zagotavljanje tega, da avdiovizualna 

komercialna sporočila za alkoholne pijače 

spremljajo odgovorna sporočila za 
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nadalje spodbujati. odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje 

spodbujati. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi bilo treba 

spodbujati tudi k zagotavljanju, da se 

pravila ravnanja za samourejanje in 

sourejanje uporabljajo za učinkovito 

omejevanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 

alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila za 

alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

nadalje spodbujati. 

(11) Države članice, ki se odločijo za 

sourejanje, bi morale podobno zagotoviti, 

da se uporabi za učinkovito omejevanje 

izpostavljenosti otrok in mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

za alkoholne pijače. Na ravni Unije in 

nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi 

sourejanja in samourejanja za odgovorno 

oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v 

avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te 

sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v 

zagotavljanje tega, da avdiovizualna 

komercialna sporočila za alkoholne pijače 

spremljajo odgovorna sporočila za 

odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje 

spodbujati. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi bilo treba 

spodbujati tudi k zagotavljanju, da se 

pravila ravnanja za samourejanje in 

(11) Države članice bi morale zagotavljati, 

da se pravila ravnanja za samourejanje in 

sourejanje uporabljajo za učinkovito 



 

AM\1112182SL.docx 21/108 PE595.453v03-00 

 SL 

sourejanje uporabljajo za učinkovito 

omejevanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 

alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila za 

alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

nadalje spodbujati. 

omejevanje izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni 

obstajajo določeni sistemi sourejanja in 

samourejanja za odgovorno oglaševanje 

alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih 

komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti 

tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, 

da avdiovizualna komercialna sporočila za 

alkoholne pijače spremljajo odgovorna 

sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba 

nadalje spodbujati. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  49 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Da bi se odstranile ovire za prost 

pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba 

zagotoviti učinkovitost ukrepov za 

samourejanje in sourejanje, predvsem z 

namenom varstva potrošnikov ali javnega 

zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki 

se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko 

bili dobro orodje za zagotavljanje bolj 

usklajenega in učinkovitega pristopa. 

(12) Da bi se odstranile ovire za prost 

pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba 

zagotoviti učinkovitost ukrepov za 

sourejanje, predvsem z namenom varstva 

potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila 

ravnanja na ravni Unije, ki se dobro 

izvršujejo in spremljajo, bi lahko bili dobro 

orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in 

učinkovitega pristopa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Da bi se odstranile ovire za prost 

pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba 

zagotoviti učinkovitost ukrepov za 

samourejanje in sourejanje, predvsem z 

namenom varstva potrošnikov ali javnega 

zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki 

se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko 

bili dobro orodje za zagotavljanje bolj 

usklajenega in učinkovitega pristopa. 

(12) Da bi se odstranile ovire za prost 

pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba 

zagotoviti učinkovitost ukrepov za 

sourejanje, predvsem z namenom varstva 

potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila 

ravnanja na ravni Unije, ki se dobro 

izvršujejo in spremljajo, bi lahko bili dobro 

orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in 

učinkovitega pristopa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Države članice so pozvane, naj 

razvijejo okvir za obdobja največje 

gledanosti za uporabo pri izvajanju določb 

te direktive, ki se nanašajo na varstvo 

mladoletnikov. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  52 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Trg za razširjanje televizijskih 

programov se je razvil, zato bi bilo treba 

omogočiti več prožnosti v zvezi z 

avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, 

zlasti glede kvantitativnih pravil za 

linearne avdiovizualne medijske storitve, 

črtano 
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promocijsko prikazovanje izdelkov in 

sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi 

brez oglaševanja, je omogočil več izbire za 

gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na 

druge ponudbe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  53 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Trg za razširjanje televizijskih 

programov se je razvil, zato bi bilo treba 

omogočiti več prožnosti v zvezi z 

avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, 

zlasti glede kvantitativnih pravil za 

linearne avdiovizualne medijske storitve, 

promocijsko prikazovanje izdelkov in 

sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi 

brez oglaševanja, je omogočil več izbire za 

gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na 

druge ponudbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Trg za razširjanje televizijskih 

programov se je razvil, zato bi bilo treba 

omogočiti več prožnosti v zvezi z 

avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, 

zlasti glede kvantitativnih pravil za 

linearne avdiovizualne medijske storitve, 

črtano 
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promocijsko prikazovanje izdelkov in 

sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi 

brez oglaševanja, je omogočil več izbire za 

gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na 

druge ponudbe. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  55 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Sponzorstvo predstavlja pomembno 

sredstvo financiranja avdiovizualnih 

medijskih storitev ali programov, hkrati 

pa promovira ime, blagovno znamko, 

podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali 

fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo 

predstavljalo dragoceno obliko 

oglaševalske tehnike za oglaševalce in 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev, lahko sponzorirane objave 

vsebujejo promocijska sklicevanja na 

blago ali storitve sponzorja, pri čemer ne 

spodbujajo neposredno nakup blaga ali 

storitev. Sponzorirane objave bi morale še 

naprej obveščati gledalce o obstoju 

sponzorskega sporazuma. Vpliv na 

vsebino sponzoriranih programov ne bi 

smel posegati uredniško neodvisnost 

ponudnika avdiovizualnih medijskih 

storitev. 

(14) Vpliv na vsebino sponzoriranih 

programov ne bi smel posegati uredniško 

neodvisnost ponudnika avdiovizualnih 

medijskih storitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Liberalizacija promocijskega 

prikazovanja izdelkov ni zagotovila 

pričakovane uvedbe te oblike 

avdiovizualne komercialne komunikacije. 

Zlasti splošna prepoved promocijskega 

prikazovanja izdelkov z nekaterimi 

izjemami ni zagotovila pravne varnosti za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev. Promocijsko prikazovanje 

izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v 

vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, 

pri čemer bi morale veljati nekatere 

izjeme. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

15. Liberalizacija promocijskega 

prikazovanja izdelkov ni zagotovila 

pričakovane uvedbe te oblike 

avdiovizualne komercialne komunikacije. 

Zlasti splošna prepoved promocijskega 

prikazovanja izdelkov z nekaterimi 

izjemami ni zagotovila pravne varnosti za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev. Promocijsko prikazovanje 

izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v 

vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, 

pri čemer bi morale veljati nekatere 

izjeme. 

(15) Promocijsko prikazovanje izdelkov bi 

načeloma moralo biti prepovedano, 

vendar pa so odstopanja na podlagi 

pozitivnega seznama primerna za 

nekatere vrste programov. Država članica 

bi morala imeti možnost, da se odloči za 

popolno ali delno izvzetje iz teh odstopanj, 

npr. tako, da dovoli promocijsko 

prikazovanje izdelkov samo v programih, 

ki niso bili ustvarjeni izključno v tej državi 

članici. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  58 
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Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Liberalizacija promocijskega 

prikazovanja izdelkov ni zagotovila 

pričakovane uvedbe te oblike 

avdiovizualne komercialne komunikacije. 

Zlasti splošna prepoved promocijskega 

prikazovanja izdelkov z nekaterimi 

izjemami ni zagotovila pravne varnosti za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev. Promocijsko prikazovanje 

izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v 

vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, 

pri čemer bi morale veljati nekatere izjeme. 

(15) Liberalizacija promocijskega 

prikazovanja izdelkov ni zagotovila 

pričakovane uvedbe te oblike 

avdiovizualne komercialne komunikacije. 

Zlasti splošna prepoved promocijskega 

prikazovanja izdelkov z nekaterimi 

izjemami ni zagotovila pravne varnosti za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev. Promocijsko prikazovanje 

izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v 

vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, 

pri čemer pa bi morale veljati nekatere 

izjeme, saj lahko ustvarja sredstva za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  59 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in 

aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine in programih 

s pomembnim deležem otroškega 

občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da 

lahko promocijsko prikazovanje izdelkov 

in umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov v 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

na splošno ne bi smelo dovoliti. Iz 

dokazov je zlasti razvidno, da lahko 

promocijsko prikazovanje izdelkov in 

umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov v 

programih. Če bi se v programih 

omogočilo promocijsko prikazovanje 

izdelkov, bi to zabrisalo ločnico med 

oglaševanjem in uredniško vsebino za 
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programih s pomembnim deležem 

otroškega občinstva. Programi za varstvo 

potrošnikov so programi, ki gledalcem 

zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene 

o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se v 

takih programih omogočilo promocijsko 

prikazovanje izdelkov, bi to zabrisalo 

ločnico med oglaševanjem in uredniško 

vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo 

pristno in odkrito oceno izdelkov ali 

storitev v takih programih. 

gledalce, ki morda pričakujejo pristno in 

odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih 

programih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Iz dokazov je 

zlasti razvidno, da lahko promocijsko 

prikazovanje izdelkov in umeščenih 

oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci 

pogosto ne morejo prepoznati komercialnih 

vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba 

prepovedovati promocijsko prikazovanje 

izdelkov v programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Programi za 

varstvo potrošnikov so programi, ki 

gledalcem zagotavljajo nasvete ali 

vključujejo ocene o nakupu izdelkov in 

storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje 

izdelkov omogočilo v takih programih, bi 

to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine, izobraževalnih in športnih 

programih ter drugih vrstah programov s 

pomembnim deležem otroškega občinstva. 

Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko 

promocijsko prikazovanje izdelkov in 

umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov v 

programih s pomembnim deležem 

otroškega občinstva. Programi za varstvo 

potrošnikov so programi, ki gledalcem 

zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o 

nakupu izdelkov in storitev. Če bi se 

promocijsko prikazovanje izdelkov 

omogočilo v takih programih, bi to 

zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 
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izdelkov ali storitev v takih programih. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Iz dokazov 

je zlasti razvidno, da lahko promocijsko 

prikazovanje izdelkov in umeščenih 

oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci 

pogosto ne morejo prepoznati komercialnih 

vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba 

prepovedovati promocijsko prikazovanje 

izdelkov v programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Programi za 

varstvo potrošnikov so programi, ki 

gledalcem zagotavljajo nasvete ali 

vključujejo ocene o nakupu izdelkov in 

storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje 

izdelkov omogočilo v takih programih, bi 

to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in za otroke. Iz dokazov je zlasti 

razvidno, da lahko promocijsko 

prikazovanje izdelkov in umeščenih 

oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci 

pogosto ne morejo prepoznati komercialnih 

vsebin. Zato je torej še naprej treba 

prepovedovati promocijsko prikazovanje 

izdelkov v programih. Programi za varstvo 

potrošnikov so programi, ki gledalcem 

zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o 

nakupu izdelkov in storitev. Če bi se 

promocijsko prikazovanje izdelkov 

omogočilo v takih programih, bi to 

zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da televizijski programi, za katere veljajo omejitve oglaševanja, zajemajo tudi 

programe za družine, ki jih gledajo odrasli in otroci in ki sodijo med pogoste televizijske 

navade. 
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Predlog spremembe  62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov se 

ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Iz dokazov je 

zlasti razvidno, da lahko promocijsko 

prikazovanje izdelkov in umeščenih 

oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci 

pogosto ne morejo prepoznati komercialnih 

vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba 

prepovedovati promocijsko prikazovanje 

izdelkov v programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. Programi za 

varstvo potrošnikov so programi, ki 

gledalcem zagotavljajo nasvete ali 

vključujejo ocene o nakupu izdelkov in 

storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje 

izdelkov omogočilo v takih programih, bi 

to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov bi 

moralo biti prepovedano v poročilih in 

aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine in programih 

s pomembnim deležem otroškega 

občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da 

lahko promocijsko prikazovanje izdelkov 

in umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov v 

programih s pomembnim deležem 

otroškega občinstva. Programi za varstvo 

potrošnikov so programi, ki gledalcem 

zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o 

nakupu izdelkov in storitev. Če bi se 

promocijsko prikazovanje izdelkov 

omogočilo v takih programih, bi to 

zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  63 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Za pravilo, da se izdelku ne sme 

pripisati neutemeljenega pomena, se je 

izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. 

(17) Zahteve za programe s promocijskim 

prikazovanjem izdelkov morajo biti 

osredotočene na jasno obveščanje 
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Omejuje tudi uvajanje promocijskega 

prikazovanja izdelkov, ki že po opredelitvi 

zajema določeno raven pomembne 

izpostavljenosti, da lahko ustvarja 

vrednost. Zahteve za programe s 

promocijskim prikazovanjem izdelkov bi 

se torej morale osredotočiti na jasno 

obveščanje gledalcev o obstoju 

promocijskega prikazovanja izdelkov in na 

zagotavljanje, da se ne posega v uredniško 

neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev. 

gledalcev o obstoju promocijskega 

prikazovanja izdelkov in na zagotavljanje, 

da se ne posega v uredniško neodvisnost 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  64 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Za pravilo, da se izdelku ne sme 

pripisati neutemeljenega pomena, se je 

izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. 

Omejuje tudi uvajanje promocijskega 

prikazovanja izdelkov, ki že po opredelitvi 

zajema določeno raven pomembne 

izpostavljenosti, da lahko ustvarja 

vrednost. Zahteve za programe s 

promocijskim prikazovanjem izdelkov bi 

se torej morale osredotočiti na jasno 

obveščanje gledalcev o obstoju 

promocijskega prikazovanja izdelkov in na 

zagotavljanje, da se ne posega v uredniško 

neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev. 

(17) Za pravilo, da se izdelku ne sme 

pripisati neutemeljenega pomena, se je 

izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. 

Zahteve za programe s promocijskim 

prikazovanjem izdelkov bi se torej morale 

osredotočiti na jasno obveščanje gledalcev 

o obstoju promocijskega prikazovanja 

izdelkov in na zagotavljanje, da se ne 

posega v uredniško neodvisnost 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  65 

Lynn Boylan 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Za pravilo, da se izdelku ne sme 

pripisati neutemeljenega pomena, se je 

izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. 

Omejuje tudi uvajanje promocijskega 

prikazovanja izdelkov, ki že po opredelitvi 

zajema določeno raven pomembne 

izpostavljenosti, da lahko ustvarja 

vrednost. Zahteve za programe s 

promocijskim prikazovanjem izdelkov bi 

se torej morale osredotočiti na jasno 

obveščanje gledalcev o obstoju 

promocijskega prikazovanja izdelkov in na 

zagotavljanje, da se ne posega v uredniško 

neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev. 

(17) Promocijsko prikazovanje izdelkov bi 

moralo biti še naprej na splošno 

prepovedano. Če zakonodaja predvideva 

odstopanja, bi se morale zahteve za 

programe s promocijskim prikazovanjem 

izdelkov osredotočiti na jasno obveščanje 

gledalcev o obstoju promocijskega 

prikazovanja izdelkov in na zagotavljanje, 

da se ne posega v uredniško neodvisnost 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Ker je večje število novih storitev 

omogočilo več izbire za gledalce, je bila 

izdajateljem televizijskih programov 

zagotovljena večja prilagodljivost v zvezi z 

vstavljanjem oglaševalskih vložkov in 

vložkov televizijske prodaje, kadar to ne 

ogroža neupravičeno celovitosti 

programa. Da bi se ohranil poseben značaj 

evropske televizije, bi morale prekinitve 

pri kinematografskih delih in televizijskih 

filmih ter pri nekaterih kategorijah 

programov, ki še vedno potrebujejo 

posebno zaščito, ostati omejene. 

(18) Da bi se ohranil poseben značaj 

evropske televizije, bi morale prekinitve 

pri kinematografskih delih in televizijskih 

filmih ter pri nekaterih kategorijah 

programov, ki še vedno potrebujejo 

posebno zaščito, ostati omejene. 

Or. da 
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Predlog spremembe  67 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Ker je večje število novih storitev 

omogočilo več izbire za gledalce, je bila 

izdajateljem televizijskih programov 

zagotovljena večja prilagodljivost v zvezi z 

vstavljanjem oglaševalskih vložkov in 

vložkov televizijske prodaje, kadar to ne 

ogroža neupravičeno celovitosti 

programa. Da bi se ohranil poseben značaj 

evropske televizije, bi morale prekinitve 

pri kinematografskih delih in televizijskih 

filmih ter pri nekaterih kategorijah 

programov, ki še vedno potrebujejo 

posebno zaščito, ostati omejene. 

(18) Čeprav je večje število novih storitev 

omogočilo več izbire za gledalce, je treba 

še naprej ohranjati celovitost programov 

in varovati potrošnike pred prepogostimi 

oglaševalskimi vložki in vložki televizijske 

prodaje. Da bi se ohranil poseben značaj 

evropske televizije, bi morale prekinitve 

pri kinematografskih delih in televizijskih 

filmih ter pri nekaterih kategorijah 

programov, ki še vedno potrebujejo 

posebno zaščito, zato ostati omejene. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  68 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Medtem ko ta direktiva ne povečuje 

skupnega obsega časa za dovoljeno 

oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za 

izdajatelje televizijskih programov 

pomembna večja prožnost in možnost 

odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj 

izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj 

povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi 

bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-

odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v 

času od 7:00 do 23:00. 

črtano 



 

AM\1112182SL.docx 33/108 PE595.453v03-00 

 SL 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  69 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Medtem ko ta direktiva ne povečuje 

skupnega obsega časa za dovoljeno 

oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za 

izdajatelje televizijskih programov 

pomembna večja prožnost in možnost 

odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj 

izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj 

povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi 

bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-

odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v 

času od 7:00 do 23:00. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Medtem ko ta direktiva ne povečuje 

skupnega obsega časa za dovoljeno 

oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za 

izdajatelje televizijskih programov 

pomembna večja prožnost in možnost 

odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj 

izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj 

povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi 

bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-

odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v 

času od 7:00 do 23:00. 

(19) Ta direktiva ne povečuje skupnega 

obsega časa za dovoljeno oglaševanje v 

času od 7:00 do 23:00. Urno omejitev je 

treba ohraniti na 20 % oglaševanja na 

posamezno uro. 
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Or. da 

 

Predlog spremembe  71 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Veliko izdajateljev televizijskih 

programov je del večjih medijskih skupin, 

zato njihove objave niso povezane samo z 

njihovimi programi in pomožnimi izdelki, 

ki izhajajo neposredno iz teh programov, 

ampak tudi s programi drugih subjektov, 

ki pripadajo isti medijski skupini. Oddajni 

čas, ki je dodeljen objavam izdajatelja 

televizijskih programov v povezavi s 

programi drugih subjektov, ki so del iste 

medijske skupine, ne bi smel biti vključen 

v največji obseg dnevnega oddajnega 

časa, ki se lahko dodeli oglaševanju in 

televizijski prodaji. 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  72 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Veliko izdajateljev televizijskih 

programov je del večjih medijskih skupin, 

zato njihove objave niso povezane samo z 

njihovimi programi in pomožnimi izdelki, 

ki izhajajo neposredno iz teh programov, 

ampak tudi s programi drugih subjektov, 

ki pripadajo isti medijski skupini. Oddajni 

čas, ki je dodeljen objavam izdajatelja 

televizijskih programov v povezavi s 

programi drugih subjektov, ki so del iste 

črtano 
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medijske skupine, ne bi smel biti vključen 

v največji obseg dnevnega oddajnega 

časa, ki se lahko dodeli oglaševanju in 

televizijski prodaji. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah za 

izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah za 

izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja, zlasti 

glede pornografije in nepotrebnega 

nasilja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami, kot 

so platforme za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti ranljive skupine, 
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V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah za 

izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

kot so mladoletniki, vedno bolj gledajo 

avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta 

škodljiva vsebina in sovražni govor, 

shranjena na platformah za izmenjavo 

videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah za 

izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov in 

družbenimi omrežji, na katerih uporabniki, 

zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo 

avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta 

škodljiva vsebina in sovražni govor, 

shranjena na platformah za izmenjavo 

videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja, sovraštva 

ali terorizma, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov, na 

katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah 

za izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s 

platformami za izmenjavo videov in 

družbenimi mediji, na katerih uporabniki, 

zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo 

avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta 

škodljiva vsebina in sovražni govor, ki sta 

na voljo na platformah za izmenjavo 

videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja, sovraštva 

ali terorizma, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vključiti je treba tudi spodbujanje terorizma, saj se razlikuje od opredelitve spodbujanja 

nasilja ali sovraštva, ki jo je podala Komisija. Poleg tega je treba zaradi intenzivne uporabe 

avdiovizualne vsebine, platform za izmenjavo videov in družbenih medijev kot propagandnih 

sredstev, ki jih uporabljajo teroristične skupine, določiti zahteve za boj proti tej vsebini. 

 

Predlog spremembe  77 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Kar zadeva komercialna sporočila na 

platformah za izmenjavo videov, ta že 

ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki prepoveduje 

nepoštene poslovne prakse podjetij v 

razmerju do potrošnikov, vključno z 

zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se 

pojavljajo v storitvah informacijske družbe. 

Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s 

tobačnimi in povezanimi izdelki na 

platformah za izmenjavo videov, obstoječe 

prepovedi iz Direktive 2003/33/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

(27) Kar zadeva komercialna sporočila na 

platformah za izmenjavo videov, ta že 

ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki prepoveduje 

nepoštene poslovne prakse podjetij v 

razmerju do potrošnikov, vključno z 

zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se 

pojavljajo v storitvah informacijske družbe. 

Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s 

tobačnimi in povezanimi izdelki na 

platformah za izmenjavo videov, obstoječe 

prepovedi iz Direktive 2003/33/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 
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prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v 

zvezi z elektronskimi cigaretami in 

posodicami za ponovno polnjenje v skladu 

z Direktivo 2014/40/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so 

potrošniki dovolj zaščiteni. Ukrepi, 

opredeljeni v tej direktivi torej 

dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v 

direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 

2014/40/EU. 

prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v 

zvezi z elektronskimi cigaretami in 

posodicami za ponovno polnjenje v skladu 

z Direktivo 2014/40/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so 

potrošniki dovolj zaščiteni, in bi se morale 

upoštevati v vseh avdiovizualnih 

medijih. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi 

torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v 

direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 

2014/40/EU. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  78 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Kar zadeva komercialna sporočila na 

platformah za izmenjavo videov, ta že 

ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki prepoveduje 

nepoštene poslovne prakse podjetij v 

razmerju do potrošnikov, vključno z 

zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se 

pojavljajo v storitvah informacijske družbe. 

Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s 

tobačnimi in povezanimi izdelki na 

platformah za izmenjavo videov, obstoječe 

prepovedi iz Direktive 2003/33/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v 

zvezi z elektronskimi cigaretami in 

posodicami za ponovno polnjenje v skladu 

z Direktivo 2014/40/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so 

potrošniki dovolj zaščiteni. Ukrepi, 

opredeljeni v tej direktivi torej 

dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v 

direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 

2014/40/EU. 

(27) Kar zadeva komercialna sporočila o 

ponudnikih avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so platforme za izmenjavo 

videov, ta že ureja Direktiva 2005/29/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta, ki 

prepoveduje nepoštene poslovne prakse 

podjetij v razmerju do potrošnikov, 

vključno z zavajajočimi in agresivnimi 

praksami, ki se pojavljajo v storitvah 

informacijske družbe. Kar zadeva 

komercialna sporočila v zvezi s tobačnimi 

in povezanimi izdelki na platformah za 

izmenjavo videov, obstoječe prepovedi iz 

Direktive 2003/33/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta ter prepovedi, ki se 

uporabljajo za sporočila v zvezi z 

elektronskimi cigaretami in posodicami za 

ponovno polnjenje v skladu z Direktivo 

2014/40/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta, zagotavljajo, da so potrošniki dovolj 

zaščiteni. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi 

torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v 

direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 

2014/40/EU. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov ali 

družbenih omrežjih. Vendar ti ponudniki 

običajno določajo organizacijo vsebine, in 

sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo 

uporabniki, vključno s samodejnimi orodji 

ali algoritmi. Od teh ponudnikov bi se torej 

moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne 

ukrepe za zaščito mladoletnikov pred 

vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, 

duševni in moralni razvoj, in za zaščito 

vseh državljanov pred spodbujanjem 

terorizma, nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  80 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 
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vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki, pred 

vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, 

duševni in moralni razvoj, in za zaščito 

vseh državljanov pred spodbujanjem 

nasilja ali sovraštva, usmerjenega v 

skupino oseb ali člana take skupine, ki jo 

opredeljuje spol, rasa, barva kože, vera, 

poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, 

da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov je treba zahtevati, da 

sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

Or. it 
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Predlog spremembe  82 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Glede na naravo vključenosti 

ponudnikov v vsebino, shranjeno na 

platformah za izmenjavo videov, bi morali 

ti ustrezni ukrepi biti povezani z 

organizacijo vsebine, ne pa s samo 

vsebino. Zahteve v zvezi s tem, kot so 

opredeljene tej direktivi, bi se torej morale 

uporabljati brez poseganja v člen 14 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34 , ki opredeljuje 

izjemo od odgovornosti za nezakonite 

podatke, ki jih shranjujejo določeni 

ponudniki storitev informacijske družbe. 

Pri zagotavljanju storitev iz člena 14 

Direktive 2000/31/ES bo se te zahteve 

morale uporabljati tudi brez poseganja v 

člen 15 navedene direktive, ki onemogoča 

predpisovanje splošnih obveznosti za 

nadzor takih podatkov ali dejavno 

raziskovanje dejstev ali okoliščin, na 

podlagi katerih se domneva, da gre za 

nezakonito dejavnost, za navedene 

ponudnike, kar pa ne zadeva obveznosti 

spremljanja v posebnih primerih in 

predvsem ne posega v ukrepe nacionalnih 

organov v skladu z nacionalno 

zakonodajo. 

črtano 

_________________  

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  83 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi 

jih bilo treba sprejeti v skladu s to 

direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri 

vključiti ponudnike platform za izmenjavo 

videov. Spodbujati bi torej bilo treba 

sourejanje. Za zagotavljanje jasnega in 

doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni 

Uniji, države članice ne bi smele biti 

upravičene do tega, da od ponudnikov 

platform za izmenjavo videov zahtevajo 

sprejetje strožjih ukrepov za zaščito 

mladoletnikov pred škodljivo vsebino in 

vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje 

spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki 

so zagotovljeni s to direktivo. Države 

članice pa bi morale še naprej imeti 

možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, 

kadar je navedena vsebina nezakonita, če je 

to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s 

vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali 

širijo otroško pornografijo, kot to zahteva 

in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta.35 . 

Ponudnikom platform za izmenjavo videov 

bi se tudi morala še naprej zagotavljati 

možnost prostovoljnega sprejetja strožjih 

ukrepov. 

(30) Pri izvajanju ukrepov, ki bi jih bilo 

treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo 

primerno vključiti ponudnike 

avdiovizualnih medijskih storitev, kot so 

ponudniki platform za izmenjavo videov. 

Spodbujati bi torej bilo treba sourejanje. Za 

zagotavljanje jasnega in doslednega 

pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, 

države članice ne bi smele biti upravičene 

do tega, da od ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev, kot so ponudniki 

platform za izmenjavo videov, zahtevajo 

sprejetje strožjih ukrepov za zaščito 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki, pred 

škodljivo vsebino in vseh državljanov pred 

vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to 

direktivo. Države članice pa bi morale še 

naprej imeti možnost sprejetja takih 

strožjih ukrepov, kadar je navedena 

vsebina nezakonita, če je to v skladu s 

členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in 

sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na 

spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo 

otroško pornografijo, kot to zahteva in 

omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta.35 . 

Ponudnikom avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platform za 

izmenjavo videov, bi se tudi morala še 

naprej zagotavljati možnost prostovoljnega 

sprejetja strožjih ukrepov. 

_________________ _________________ 

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
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pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi 

jih bilo treba sprejeti v skladu s to 

direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri 

vključiti ponudnike platform za izmenjavo 

videov. Spodbujati bi torej bilo treba 

sourejanje. Za zagotavljanje jasnega in 

doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni 

Uniji, države članice ne bi smele biti 

upravičene do tega, da od ponudnikov 

platform za izmenjavo videov zahtevajo 

sprejetje strožjih ukrepov za zaščito 

mladoletnikov pred škodljivo vsebino in 

vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje 

spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki 

so zagotovljeni s to direktivo. Države 

članice pa bi morale še naprej imeti 

možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, 

kadar je navedena vsebina nezakonita, če je 

to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s 

vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali 

širijo otroško pornografijo, kot to zahteva 

in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35. 

Ponudnikom platform za izmenjavo videov 

bi se tudi morala še naprej zagotavljati 

možnost prostovoljnega sprejetja strožjih 

ukrepov. 

(30) Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi 

jih bilo treba sprejeti v skladu s to 

direktivo, bi bilo primerno dejavno 

vključiti ponudnike platform za izmenjavo 

videov. Spodbujati bi torej bilo treba 

sourejanje. Za zagotavljanje jasnega in 

doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni 

Uniji, države članice ne bi smele biti 

upravičene do tega, da od ponudnikov 

platform za izmenjavo videov zahtevajo 

sprejetje strožjih ukrepov za zaščito 

mladoletnikov pred škodljivo vsebino in 

vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje 

spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki 

so zagotovljeni s to direktivo. Države 

članice pa bi morale še naprej imeti 

možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, 

kadar je navedena vsebina nezakonita, če je 

to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s 

vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali 

širijo otroško pornografijo, kot to zahteva 

in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35. 

Ponudnikom platform za izmenjavo videov 

bi se tudi morala še naprej zagotavljati 

možnost prostovoljnega sprejetja strožjih 

ukrepov. 

_________________ _________________ 

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
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2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

Or. el 

 

Predlog spremembe  85 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito ranljivih skupin, kot so 

mladoletniki, pred škodljivo vsebino in 

vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje 

spodbujanje nasilja ali sovraštva, v skladu s 

to direktivo, bi bilo treba previdno 

upoštevati veljavne temeljne pravice, kot je 

opredeljeno v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah. To predvsem zadeva, 

glede na primer, pravico do spoštovanja 

zasebnega in družinskega življenja, varstva 

osebnih podatkov, svobode izražanja in 

obveščanja, svobode gospodarske pobude, 

prepovedi diskriminacije in pravice osebe, 

ki pripada ranljivi skupini, na primer 
otroka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za (31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 
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zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba pri vseh avdiovizualnih medijskih 

storitvah previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, zasebne lastnine, svobode 

izražanja in obveščanja, svobode 

gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

Or. nl 

Predlog spremembe  88 

Marc Joulaud 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za 

zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje terorizma, nasilja 

ali sovraštva, v skladu s to direktivo, bi 

bilo treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  89 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov, ki so zajeti v to direktivo, 

zagotavljajo storitve informacijske družbe 

v smislu točke (a) člena 2 Direktive 

2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato 

veljajo pravila o notranjem trgu, ki so 

opredeljena v členu 3 navedene direktive, 

če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi 

bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža v državi članici, da se 

zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito 

mladoletnikov in državljanov, opredeljenih 

v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki 

konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki 

matično ali hčerinsko družbo s sedežem v 

(32) Ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, ki so zajeti v to 

direktivo, zagotavljajo storitve 

informacijske družbe v smislu točke (a) 

člena 2 Direktive 2000/31/ES. Za navedene 

ponudnike zato veljajo pravila o notranjem 

trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene 

direktive, če imajo sedež v državi članici. 

Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka 

pravila veljajo za ponudnike 

avdiovizualnih medijskih storitev, kot so 

ponudniki platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža v državi članici, da se 

zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki, in 
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državi članici ali so del skupine, drug 

subjekt te skupine pa ima sedež v državi 

članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti 

ureditve, da se opredeli, v kateri državi 

članici bi se moralo šteti, da imajo 

navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo 

bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v 

pristojnosti vsake države članice pri 

uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v 

tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES. 

državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in 

zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni 

pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali 

hčerinsko družbo s sedežem v državi 

članici ali so del skupine, drug subjekt te 

skupine pa ima sedež v državi članici. V 

tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, 

da se opredeli, v kateri državi članici bi se 

moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki 

svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti 

o ponudnikih v pristojnosti vsake države 

članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so 

opredeljena v tej direktivi in Direktivi 

2000/31/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Notis Marias 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Regulativni organi držav članic lahko 

dosežejo potrebno stopnjo strukturne 

neodvisnosti, samo če imajo sedež kot 

ločeni pravni subjekti. Države članice bi 

torej morale zagotoviti neodvisnost 

nacionalnih regulativnih organov od vlade, 

javnih organov in industrije, da se zagotovi 

nepristranskost njihovih odločitev. Ta 

zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela 

posegati v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne 

sektorje, na primer avdiovizualni in 

telekomunikacijski sektor. Nacionalni 

regulativni organi bi morali imeti potrebna 

izvršilna pooblastila in vire za opravljanje 

svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega 

znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti 

nacionalnih regulativnih organov, 

ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi 

morale zagotoviti upoštevanje ciljev v 

zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno 

(33) Regulativni organi držav članic lahko 

dosežejo potrebno stopnjo strukturne 

neodvisnosti, samo če imajo sedež kot 

ločeni pravni subjekti. Države članice bi 

torej morale zagotoviti neodvisnost 

nacionalnih regulativnih organov od vlade, 

javnih organov in industrije, da se zagotovi 

njihova neodvisnost in s tem 

nepristranskost njihovih odločitev. Ta 

zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela 

posegati v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne 

sektorje, na primer avdiovizualni in 

telekomunikacijski sektor. Nacionalni 

regulativni organi bi morali imeti potrebna 

izvršilna pooblastila in vire za opravljanje 

svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega 

znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti 

nacionalnih regulativnih organov, 

ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi 

morale zagotoviti upoštevanje ciljev v 



 

PE595.453v03-00 48/108 AM\1112182SL.docx 

SL 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Or. el 

Predlog spremembe  91 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Komisija bi morala imeti možnost 

posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli 

zadevi v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami in platformami za 

izmenjavo videov. Skupina ERGA bi 

morala pomagati Komisiji, tako da 

zagotavlja svoje strokovno znanje in 

nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. 

Komisija bi se zlasti morala posvetovati s 

skupino ERGA glede uporabe Direktive 

2010/13/EU, zato da bi se olajšalo 

združeno izvajanje te direktive na celotnem 

enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA 

bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti 

mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in 

pravilih ravnanja Unije na področju zaščite 

mladoletnikov in sovražnega govora ter 

avdiovizualnih komercialnih sporočil za 

hrano z visoko vsebnostjo maščob, 

soli/natrija in sladkorja. 

(37) Komisija bi morala imeti možnost 

posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli 

zadevi v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami in platformami za 

izmenjavo videov. Skupina ERGA bi 

morala pomagati Komisiji, tako da 

zagotavlja svoje strokovno znanje in 

nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. 

Komisija bi se zlasti morala posvetovati s 

skupino ERGA glede uporabe Direktive 

2010/13/EU, zato da bi se olajšalo 

združeno izvajanje te direktive na celotnem 

enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA 

bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti 

mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in 

pravilih ravnanja Unije na področju zaščite 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki, in 

sovražnega govora ter avdiovizualnih 

komercialnih sporočil za hrano z visoko 

vsebnostjo maščob, soli/natrija in 

sladkorja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  92 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka i 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) storitev zajema shranjevanje velike 

količine programov ali videov, ki jih 

ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik 

platforme za izmenjavo videov nima 

uredniške odgovornosti; 

(i) storitev zajema shranjevanje ali 

omogoča zagotavljanje velike količine 

programov ali videov, ki jih ustvarijo 

uporabniki, za katere ponudnik platforme 

za izmenjavo videov nima uredniške 

odgovornosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  93 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

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

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) vstavi se naslednja točka: 

 „(ab) ‘ranljive skupine’ pomeni osebe, ki 

morda niso zmožne kritično presoditi 

medijske vsebine in se zaščititi pred 

škodljivo vsebino zaradi funkcionalnih 

omejitev, kot so invalidnost, starost ali 

bolezen.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Directive 2010/13/UE 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) "programme": „program“ pomeni niz 

gibljivih slik z ali brez zvoka, ki 

b) "programme": „program“ pomeni niz 

gibljivih slik z ali brez zvoka, ki 
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predstavlja posamezno točko znotraj 

sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje 

ponudnik medijskih storitev, vključno s 

celovečernimi igranimi filmi, kratkimi 

videi, športnimi dogodki, situacijskimi 

komedijami, dokumentarci, programi za 

otroke in izvirnimi televizijskimi 

dramami;; 

predstavlja posamezno točko znotraj 

sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje 

ponudnik medijskih storitev, vključno s 

celovečernimi igranimi filmi, kratkimi 

videi, športnimi dogodki, situacijskimi 

komedijami, dokumentarci, programi za 

otroke, razvedrilnimi in resničnostnimi 

oddajami in izvirnimi televizijskimi 

dramami; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ker gre za programe, za katere veljajo omejitve ali s potrebne prilagoditve oglaševanja, je 

treba razširiti opredelitev programa na programe namenjene družinam, kot so razvedrilne ali 

resničnostne oddaje, ki jih odrasli in otroci spremljajo skupaj. 

 

Predlog spremembe  95 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice spodbujajo sourejanje in 

samourejanje na podlagi pravil ravnanja, 

sprejetih na nacionalni ravni na področjih, 

ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga 

dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta 

pravila so takšna, da jih glavne 

zainteresirane strani v zadevnih državah 

članicah na splošno sprejemajo. Pravila 

ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo 

svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno 

in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje 

doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

Države članice uvajajo zakonodajo in 

lahko spodbujajo sourejanje na podlagi 

pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni 

ravni na področjih, ki jih usklajuje ta 

direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo 

njihovi pravni sistemi. Ta pravila so 

takšna, da jih glavne zainteresirane strani v 

zadevnih državah članicah na splošno 

sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in 

nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. 

Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno 

spremljanje ter ocenjevanje doseganja 

opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

Or. en 
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Predlog spremembe  96 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice spodbujajo sourejanje in 

samourejanje na podlagi pravil ravnanja, 

sprejetih na nacionalni ravni na področjih, 

ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga 

dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta 

pravila so takšna, da jih glavne 

zainteresirane strani v zadevnih državah 

članicah na splošno sprejemajo. Pravila 

ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo 

svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno 

in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje 

doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

Države članice uvajajo zakonodajo in 

spodbujajo sourejanje na podlagi pravil 

ravnanja, sprejetih na nacionalni ravni na 

področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, v 

obsegu, ki ga dopuščajo njihovi pravni 

sistemi. Ta pravila so takšna, da jih glavne 

zainteresirane strani v zadevnih državah 

članicah na splošno sprejemajo. Pravila 

ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo 

svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno 

in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje 

doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice spodbujajo sourejanje in 

samourejanje na podlagi pravil ravnanja, 

sprejetih na nacionalni ravni na področjih, 

ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga 

dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta 

pravila so takšna, da jih glavne 

Države članice spodbujajo sourejanje na 

podlagi pravil ravnanja, sprejetih na 

nacionalni ravni na področjih, ki jih 

usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga 

dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta 

pravila so takšna, da jih glavne 
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zainteresirane strani v zadevnih državah 

članicah na splošno sprejemajo. Pravila 

ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo 

svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno 

in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje 

doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

zainteresirane strani v zadevnih državah 

članicah na splošno sprejemajo. Pravila 

ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo 

svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno 

in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje 

doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

kadar je to ustrezno. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  98 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osnutke pravil ravnanja Unije iz člena 6a 

(3), člena 9(2) in člena 9(4) ter spremembe 

ali razširitve obstoječih pravil ravnanja 

Unije Komisiji predložijo podpisniki teh 

pravil. 

Osnutke pravil ravnanja Unije iz člena 6a 

(3) ter spremembe ali razširitve obstoječih 

pravil ravnanja Unije Komisiji predložijo 

podpisniki teh pravil. 

Or. da 

Predlog spremembe  99 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo sodno 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja nasilja ali sovraštva, 

Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo sodno 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja terorizma, nasilja ali 
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usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali 

etnično poreklo, vera ali prepričanje, 

invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.; 

sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali 

člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, 

rasno ali etnično poreklo, vera ali 

prepričanje, invalidnost, starost ali spolna 

usmerjenost.; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo sodno 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali 

etnično poreklo, vera ali prepričanje, 

invalidnost, starost ali spolna 

usmerjenost.“; 

Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo sodno 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja nasilja, sovraštva ali 

terorizma, usmerjenega v skupino oseb ali 

člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, 

rasno ali etnično poreklo, vera ali 

prepričanje, invalidnost, starost ali spolna 

usmerjenost. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodni izjavi 26. 

Predlog spremembe  101 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (8a) v členu 6 se doda naslednji odstavek: 

 „Države članice od izdajateljev 

televizijskih programov pod svojo 

pristojnostjo zahtevajo, da dogodke 

velikega družbenega pomena oddajajo 

tako, da so dostopni za ljudi s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6a – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

gledalce zagotovijo dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

Države članice lahko v ta namen uporabijo 

sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo 

vsebine avdiovizualne medijske storitve. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev in 

ponudniki platforme za izmenjavo videov 

za gledalce pred programom in med njim 

ter pred vsako prekinitvijo in po njej 

učinkovito zagotovijo jasne informacije o 

vsebini, ki bi lahko škodovala 

mladoletnikom ali jih vznemirjala ter 

zlasti ogrozila njihov telesni, duševni in 

moralni razvoj. Države članice lahko v ta 

namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki 

opisuje naravo vsebine avdiovizualne 

medijske storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6a – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

gledalce zagotovijo dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

Države članice lahko v ta namen uporabijo 

sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo 

vsebine avdiovizualne medijske storitve. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

gledalce zagotovijo dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj ranljivih skupin, 

kot so mladoletniki. Države članice lahko 

v ta namen uporabijo sistem deskriptorjev, 

ki opisuje naravo vsebine avdiovizualne 

medijske storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6a – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

gledalce zagotovijo dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

Države članice lahko v ta namen uporabijo 

sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo 

vsebine avdiovizualne medijske storitve. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

gledalce zagotovijo dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

Države članice v ta namen uporabijo 

sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo 

vsebine avdiovizualne medijske storitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi skladnosti s členom 12. 

 

Predlog spremembe  105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6a – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

ponudnike medijskih storitev, da si 

izmenjajo dobre prakse o sistemih 

sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to 

ustrezno, Komisija olajša oblikovanje 

pravil ravnanja Unije.“; 

3. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

ponudnike medijskih storitev, da si 

izmenjajo dobre prakse o sistemih 

sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to 

ustrezno, Komisija spodbuja sprejetje 

pravil ravnanja Unije.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) člen 7 se črta;  (10) člen 7 se nadomesti z naslednjim: 

 „Člen 7 

 1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev 

postopoma zagotovijo, da so njihove 

storitve dostopne invalidom. Po začetku 

veljavnosti te direktive države članice 

zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev omogočijo dostop do 

podnapisov za gluhe in naglušne, 

zvočnega opisa, govorjenih podnapisov ali 

zvočnih podnapisov in tolmačenja v 

znakovni jezik. 

 2. Dostopne storitve se zagotavljajo za 

različne vrste programov, vključno s 

programi za otroke, in ob različnih časih v 

dnevu, pri tem pa se dostopna vsebina ne 

kopiči v najmanj pogostih terminih za 

splošno občinstvo. Države članice 

spodbujajo ponudnike avdiovizualnih 

medijskih storitev, da se posvetujejo z 
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organizacijami uporabnikov, tudi 

organizacijami, ki zastopajo invalide, da 

opredelijo prednostne programe, za katere 

se zagotovi dostop. 

 3. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev 

poskrbijo, da se njihova spletna mesta, 

spletne aplikacije in storitve na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev, dosegljivi na 

dosleden in primeren način za 

uporabnikovo zaznavanje, uporabo in 

razumevanje, pa tudi na zanesljiv način, 

ki omogoča interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 

svetu. 

 4. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev 

zagotovijo dostopne informacije o svojih 

storitvah in predvsem navedejo in 

obrazložijo, kako uporabljati elemente 

dostopnosti njihovih storitev, vključno z 

dopolnjevanjem s podpornimi 

tehnologijami in drugimi storitvami 

dostopa, ki jih zagotavljajo tretje stranke. 

 5. Nujne informacije, tudi javna sporočila 

in obvestila v primeru naravnih nesreč, ki 

so na voljo javnosti prek avdiovizualnih 

medijskih storitev, se zagotovijo na 

dostopen način za invalide, skupaj s 

podnapisi za gluhe in naglušne, 

tolmačenjem v znakovni jezik, zvočnimi 

sporočili in zvočnimi opisi za vse vizualne 

informacije.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) člen 7 se črta; (10) člen 7 se nadomesti z naslednjim: 

 „Člen 7 

 1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo stalno in čedalje bolj 

omogočajo dostop do svojih storitev 

invalidnim osebam z okvaro vida ali 

sluha. 

 2. Države članice v zvezi z izvajanjem tega 

člena spodbujajo razvoj pravil ravnanja za 

samo- in sourejanje. Komisija in skupina 

ERGA spodbujata ponudnike medijskih 

storitev, da si izmenjajo dobre prakse o 

sistemih samourejanja iz celotne Unije. 

 3. Komisija do ... [tri leta po začetku 

veljavnosti te direktive] in nato vsaka tri 

leta Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi tega 

člena.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

To določbo bi bilo treba okrepti, ne le ohraniti. 

 

Predlog spremembe  108 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) člen 7 se črta; (10) člen 7 se nadomesti z naslednjim: 

 Države članice sprejmejo ukrepe, s 
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katerimi v skladu s svojimi obveznostmi iz 

Konvencije Organizacije združenih 

narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) 

zagotovijo, da ponudniki medijskih 

storitev pod njihovo pristojnostjo osebam z 

okvaro vida ali sluha postopoma 

zagotovijo dostop do svojih storitev. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  109 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) v odstavek 1 se vstavi naslednja 

točka: 

 „(ea) avdiovizualna komercialna 

sporočila za hrano in pijačo z visoko 

vsebnostjo, soli, sladkorja ali maščob ne 

spremljajo programa, namenjenega 

otroškemu občinstvu v obliki 

oglaševalskega premora, ki se predvaja 

med takim programom, neposredno pred 

njim in neposredno za njim, niso 

vključeni v tak program in so prepovedani 

v časovnem pasu, ko ima največjo 

gledanost med otroškim občinstvom;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – uvodni del 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 

 "2. Države članice sprejmejo zakonodajo, 

s katero čim bolj zmanjšajo izpostavljenost 

otrok in mladostnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o živilih in 

pijačah, ki vsebujejo hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, nasičene maščobe, 

transmaščobne kisline, sol ali natrij in 

sladkorji. Zakonodaja zajema televizijske 

programe, avdiovizualne medijske storitve 

na zahtevo, platforme za izmenjavo videov 

in platforme družbenih medijev, njen cilj 

pa je med drugim prepovedati takšno 

komunikacijo v časovnem pasu, ko otroci 

in mladoletniki navadno gledajo televizijo. 

 Model prehranskega profila regionalnega 

urada Svetovne zdravstvene organizacije 

za Evropo se uporabi za razvrščanje 

hrane in pijač na podlagi njihove 

hranilne sestave.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – uvodni del 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: (a) odstavek 2 se črta. 

Or. en 
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Predlog spremembe  112 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi 

s prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

črtano 

Ta pravila ravnanja bi bilo treba 

uporabljati za učinkovito zmanjševanje 

izpostavljenosti mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost 

soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače 

ne ustrezata nacionalnim ali 

mednarodnim prehranskim smernicam. 

Ta pravila bi morala zagotoviti, da 

avdiovizualna komercialna sporočila ne 

smejo poudarjati pozitivnih lastnosti 

prehranskih vidikov take hrane in pijače. 

 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja 

Unije.“; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  113 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi 

s prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Renate Sommer 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi 

s prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili. 
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prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi 

s prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice sprejmejo ukrepe, s 

katerimi čim bolj zmanjšajo 

izpostavljenost mladostnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 
o živilih in brezalkoholnih pijačah, ki 

vsebujejo hranila in snovi s prehranskim ali 

fiziološkim učinkom, katerih prekomerno 

uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, 

kot so zlasti maščobe, transmaščobne 

kisline, sol ali natrij in sladkorji. Komisija 

in države članice za doseganje cilja iz 

prvega pododstavka upoštevajo model 

prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – točka 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe za otroke in vsebino, namenjeno 

otroškemu občinstvu, o hrani in pijači, ki 

vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali 

fiziološkim učinkom, katerih prekomerno 

uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, 

kot so zlasti maščobe, transmaščobne 

kisline, sol ali natrij in sladkorji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Frédérique Ries 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice in Komisija zagotovijo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

otroške programe in družinske programe 
ali so njihov del, o hrani in pijači, ki 

vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali 

fiziološkim učinkom, katerih prekomerno 

uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, 

kot so zlasti maščobe, nasičene maščobe, 

transmaščobne kisline, sol ali natrij in 

sladkorji. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pomembno je, da televizijski programi, za katere veljajo omejitve oglaševanja, zajemajo tudi 

programe za družine, ki jih gledajo odrasli in otroci, kar sodi med pogoste televizijske 

navade. 

 

Predlog spremembe  118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

otroške programe ali so njihov del, o hrani 

in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je razjasniti določbo. 

 

Predlog spremembe  119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice in Komisija zagotavljajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  120 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2. Komercialna sporočila za hrano in 

pijačo, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, nasičene maščobe, 

transmaščobne kisline, sol ali natrij in 

sladkorji, so prepovedana v terminu 

največje gledanosti med otroki , ki ga bo 

treba opredeliti na ravni držav članic, 

vendar najmanj do 21.00. 

 Za opredelitev take hrane se uporablja 

model prehranskega profila Evropskega 

regionalnega urada Svetovne zdravstvene 

organizacije. 

Or. en 
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Predlog spremembe  121 

Renate Sommer 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta pravila ravnanja bi bilo treba 

uporabljati za učinkovito zmanjševanje 

izpostavljenosti mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost 

soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače 

ne ustrezata nacionalnim ali 

mednarodnim prehranskim smernicam. 

Ta pravila bi morala zagotoviti, da 

avdiovizualna komercialna sporočila ne 

smejo poudarjati pozitivnih lastnosti 

prehranskih vidikov take hrane in pijače. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta pravila ravnanja bi bilo treba 

uporabljati za učinkovito zmanjševanje 

izpostavljenosti mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost 

soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače 

ne ustrezata nacionalnim ali 

mednarodnim prehranskim smernicam. 

Ta pravila bi morala zagotoviti, da 

črtano 
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avdiovizualna komercialna sporočila ne 

smejo poudarjati pozitivnih lastnosti 

prehranskih vidikov take hrane in pijače. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta pravila ravnanja bi bilo treba 

uporabljati za učinkovito zmanjševanje 

izpostavljenosti mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 

o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost 

soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne 

ustrezata nacionalnim ali mednarodnim 

prehranskim smernicam. Ta pravila bi 

morala zagotoviti, da avdiovizualna 

komercialna sporočila ne smejo poudarjati 

pozitivnih lastnosti prehranskih vidikov 

take hrane in pijače. 

Ta pravila ravnanja se uporabljajo za 

učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom o hrani in pijači, 

ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali 

maščob ali ki drugače ne ustrezata 

nacionalnim ali mednarodnim prehranskim 

smernicam. Ta pravila zagotavljajo, da 

avdiovizualna komercialna sporočila ne 

smejo poudarjati pozitivnih lastnosti 

prehranskih vidikov take hrane in pijače. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba bi bilo pojasniti, da direktiva sicer ne določa obvezne uvedba tovrstnih pravil 

ravnanja, da pa bi jih – če so uvedena – morali spoštovati. 

 

Predlog spremembe  124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

Komisija in skupina ERGA zagotavljata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

spodbuja sprejetje pravil ravnanja Unije.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo primerov dobre prakse o 

sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar 

je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje 

pravil ravnanja Unije. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice spodbuja, naj od 

ponudnikov avdiovizualnih storitev 

zahtevajo, da ne širijo informacij, katerih 

razkritje bo verjetno povzročilo finančno 

škodo, ali informacij, katerih razkritje bo 

verjetno povzročilo paniko, zavajanje ali 

manipulacijo potrošnikov, preden se 

uradno napove ugotovitev preiskav, revizij 

ali uradnih preverjanj pristojnih organov, 

saj bi se lahko te informacije izkazale za 

napačne in bi lahko imele negativen 

finančni učinek na notranji trg. 

 Izjeme se uporabljajo, kadar je potreben 

javni preklic, ki ga uradno razglasijo 

pristojni organi ali ga samoiniciativno 

izvede gospodarski subjekt, ali kadar so 

potrošniki javno opozorjeni na morebitna 

tveganja. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  128 

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

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 a in 2 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (aa) vstavijo se naslednji odstavki: 

 „2a. Hrana in pijača, ki ima visoko 

vsebnost maščob, sladkorja ali soli, se 

opredeli na podlagi modela prehranskega 

profila Evropskega regionalnega urada 

Svetovne zdravstvene organizacije. 

 2b. Države članice za namene točk (e) in 

(ea) odstavka 1 določijo ure največje 

gledanosti med otroškim občinstvom na 

svojem teritoriju v skladu z nacionalnimi 

razmerami.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka (e) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) v odstavku 1 se točka (e) nadomesti z 

naslednjim: 

„ (e) avdiovizualna komercialna sporočila 

za alkoholne pijače niso izrecno 

namenjena mladoletnikom in ne 

spodbujajo čezmernega uživanja takšnih 

pijač;“  

  

„(e) izpostavljenost otrok in mladoletnikov 

avdiovizualnim komercialnim sporočilom 
za alkoholne pijače se čim bolj zmanjša in 

taka sporočila ne spodbujajo čezmernega 

uživanja takšnih pijač in ne spremljajo 

programa, namenjenega otroškemu 

občinstvu v obliki oglaševalskega 

premora, ki se predvaja med takim 

programom, neposredno pred njim in 

neposredno za njim, niso vključena v tak 

program ter so prepovedana v terminih 

največje gledanosti med otroškim 

občinstvom;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 
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Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) v odstavku 1 se točka (e) nadomesti z 

naslednjim: 

„ (e) avdiovizualna komercialna sporočila 

za alkoholne pijače niso izrecno namenjena 

mladoletnikom in ne spodbujajo 

čezmernega uživanja takšnih pijač;“ 

„(e) avdiovizualna komercialna sporočila 

za alkoholne pijače niso izrecno namenjena 

mladoletnikom in ne spodbujajo 

čezmernega uživanja takšnih pijač ter ne 

spremljajo programa, namenjenega 

otroškemu občinstvu v obliki 

oglaševalskega premora, ki se predvaja 

med takim programom, neposredno pred 

njim in neposredno za njim, niso 

vključena v tak program ter so 

prepovedana v terminih največje 

gledanosti med otroškim občinstvom;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) v odstavku 1 se točka (e) nadomesti z 

naslednjim: 

 „(e) avdiovizualna komercialna sporočila 

za alkoholne pijače niso izrecno 

namenjena mladoletnikom, se izogibajo 

izpostavljenosti mladoletnikov in ne 

spodbujajo uživanja takšnih pijač;“ 

Or. en 
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Predlog spremembe  132 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) v odstavek 1 se vstavi naslednja 

točka: 

 „(ea) komercialna sporočila za alkoholne 

pijače so prepovedana v terminih največje 

gledanosti med otroki, ki se opredelijo na 

nacionalni ravni, vendar najmanj do 

21.00;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 
komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

3. Države članice sprejmejo ukrepe, s 

katerimi čim bolj zmanjšajo 

izpostavljenost mladostnikov 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Komercialna sporočila pred, po ali 

med programi, katerih ciljno občinstvo so 

mladostniki, so med 7.00 in 23.00 

prepovedana. Brez poseganja v sprejetje 

regulativnih ukrepov države članice in 

Komisija spodbujajo oblikovanje pobud za 

samourejanje in sourejanje, vključno s 

pravili ravnanja, da bi še bolj zmanjšali 

izpostavljenost mladostnikov tem 
komercialnim sporočilom, ki spremljajo ali 
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so vključena v programe s pomembnim 

deležem mladostniškega občinstva.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

3. Države članice uvedejo zakonodajo, da 

preprečijo neprimerna avdiovizualna 

komercialna sporočila za alkoholne pijače 
in da učinkovito zmanjšajo izpostavljenost 

otrok in mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. Zakonodaja zajema televizijske 

programe, avdiovizualne medijske storitve 

na zahtevo, platforme za izmenjavo videov 

in platforme družbenih medijev, njen cilj 

pa je med drugim prepovedati takšna 

sporočila v terminih, ko otroci in 

mladoletniki navadno gledajo televizijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

3. Države članice in Komisija zagotovijo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 
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samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

sourejanja v zvezi z neprimernimi 

avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za 

alkoholne pijače. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila se uporabljajo za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače in ne spodbujajo čezmernega 

uživanja takih pijač. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je obravnavati tudi čezmerno uživanje alkohola. 

 

Predlog spremembe  137 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

sourejanja v zvezi z neprimernimi 

avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za 

alkoholne pijače. Ta pravila je treba 

uporabljati za učinkovito omejevanje 

izpostavljenosti ranljivih skupin, kot so 

mladoletniki, avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

3. Države članice in Komisija zagotavljajo 

oblikovanje pravil ravnanja na podlagi 

samourejanja in sourejanja v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za alkoholne 

pijače. Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za alkoholne 

pijače. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice in Komisija 

zagotavljajo oblikovanje pravil ravnanja 

na podlagi samourejanja in sourejanja v 

zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili za igre na srečo. 

Ta pravila je treba uporabljati za 

učinkovito omejevanje izpostavljenosti 

mladoletnikov avdiovizualnim 

komercialnim sporočilom za igre na 

srečo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

4. Komisija in skupina ERGA zagotavljata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.“; 

Or. it 

Predlog spremembe  141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije; 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

spodbuja sprejetje pravil ravnanja Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Ian Duncan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar se šteje za ustrezno, 

Komisija olajša oblikovanje pravil 

ravnanja Unije; 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Komisija in skupina ERGA po 

potrebi spodbujata sprejetje pravil 

ravnanja Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Odgovornost za pripravo in sprejetje pravil ravnanja ostaja v izključni pristojnosti podpisnic. 

 

Predlog spremembe  143 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 4. Komisija in skupina ERGA spodbujata 
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izmenjavo dobrih praks o sistemih 

samourejanja in sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije; 

izmenjavo primerov dobre prakse o 

sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar 

se šteje za ustrezno, Komisija olajša 

oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

 '1. Avdiovizualna komercialna sporočila, 

ki jih predvajajo ponudniki medijskih 

storitev pod pristojnostjo držav članic, so 

dovoljena pod pogojem, da so skladna z 

naslednjimi zahtevami: 

 (a) avdiovizualna komercialna sporočila 

so za gledalce jasno razpoznavna kot 

taka; zato so vse vrste prikritih 

avdiovizualnih komercialnih sporočil 

prepovedane; 

 (b) avdiovizualna komercialna sporočila 

ne uporabljajo subliminalnih tehnik; 

 (c) avdiovizualna komercialna sporočila 

ne: 

 (i) ogrožajo spoštovanja človekovega 

dostojanstva; 

 (ii) vsebujejo, dopuščajo ali spodbujajo 

kakršne koli diskriminacije, kot je 

določeno v členu 21 Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah; 

 (iii) spodbujajo vedenja, ki ogroža zdravje 

ali varnost; 

 (iv) spodbujajo vedenja, ki ogroža zaščito 
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okolja; 

 (v) spodbujajo vedenja, ki ogroža dobrobit 

živali; 

 (d) prepovedane so vse oblike 

avdiovizualnih komercialnih sporočil za 

cigarete in druge tobačne izdelke; 

 (e) prepovedane so vse oblike 

avdiovizualnih komercialnih sporočil, ki 

vključujejo in/ali spodbujajo igre na 

srečo, računalniške igre in pobiranje stav; 

 (f) avdiovizualna komercialna sporočila 

za (i) zdravila za uporabo v humani 

medicini na zdravniški recept, (ii) 

veterinarska zdravila, ki imajo anabolne, 

protivnetne, protiinfekcijske, 

protikancerogene, hormonske ali 

psihotropne lastnosti ali snovi, (iii) 

invazivno zdravljenje, razen estetskih, 

neinvazivnih posegov, je prepovedano; 

 (g) vse oblike avdiovizualnih 

komercialnih sporočil, ki vključujejo 

in/ali spodbujajo finančne produkte in 

storitve, ki dokazano škodujejo 

potrošnikom, zlasti sporočila, ki vsebujejo 

neizogibna tveganja, ki jih nestrokovnjak 

ne prepozna enostavno in takoj, so 

prepovedane; 

 (h) avdiovizualna komercialna sporočila v 

programih s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali med temi 

programi so prepovedana; 

 (i) avdiovizualna komercialna sporočila 

ne povzročajo telesne, duševne ali 

moralne škode mladostnikom. 

 Zato ne izkoriščajo neizkušenosti ali 

lahkovernosti mladostnikov in jih 

spodbujajo, da kupujejo ali najemajo 

proizvode ali storitve in da prepričujejo 

svoje starše ali druge, naj kupujejo 

oglaševano blago ali storitve, prav tako ne 

izkoriščajo posebnega zaupanja 

mladostnikov v starše, učitelje ali druge 

osebe, ali nepremišljeno prikazujejo 

mladostnike v nevarnih ali privlačnih 
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položajih, ki niso povezani z naravo 

oglaševanega izdelka.“ 

Or. en 

Predlog spremembe  145 

Christofer Fjellner 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) v odstavek 1 se vstavi naslednja 

točka: 

 „(fa) avdiovizualna komercialna sporočila 

za storitve iger na srečo niso izrecno 

namenjena mladoletnikom in vsebujejo 

jasno sporočilo o najnižji starosti, pod 

katero igranje iger na srečo ni dovoljeno.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) v členu 9(1) se točka (e) črta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 10 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (12a) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

„2. Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost je izdelava ali 

prodaja cigaret in drugih tobačnih 

izdelkov.“ 

„2. Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost je izdelava ali 

prodaja cigaret in drugih tobačnih 

izdelkov, alkoholnih pijač ali hrane in 

pijač, ki vsebujejo hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, nasičene maščobe, 

transmaščobne kisline, sol ali natrij in 

sladkorji. 

 Model prehranskega profila regionalnega 

urada Svetovne zdravstvene organizacije 

(SZO) za Evropo se uporabi za 

razvrščanje hrane in pijač na podlagi 

njihove hranilne sestave.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 10 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (12a) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

„2. Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost je izdelava ali 

prodaja cigaret in drugih tobačnih 

izdelkov.“ 

„2. Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost so: 
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 (a) igre na srečo in za denar ter pobiranje 

stav; 

 (b) izdelava ali prodaja cigaret in drugih 

tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ali 

zdravil in zdravljenj; 

 (c) prodaja finančnih naložbenih 

produktov in storitev; 

 (d) proizvodnja in prodaja hrane in 

brezalkoholnih pijač, katerih oglaševanje 

je v skladu z modelom prehranskega 

profila regionalnega urada SZO za 

Evropo prepovedano.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 10 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (12a) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

„Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost je izdelava ali 

prodaja cigaret in drugih tobačnih 

izdelkov.“ 

„Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost je izdelava ali 

prodaja cigaret in drugih tobačnih 

izdelkov, alkoholnih pijač ter hrane in 

brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo 

maščob, nasičenih maščob, 

transmaščobnih kislin, soli ali natrija in 

sladkorjev. 

 Za opredelitev take hrane se uporablja 

model prehranskega profila regionalnega 

urada SZO za Evropo.“ 

Or. en 

 



 

PE595.453v03-00 84/108 AM\1112182SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  150 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov je 

dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razen v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov je 

dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razen v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. 

2. Prepovedano je promocijsko 

prikazovanje izdelkov. 

Or. da 

 

Predlog spremembe  152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov je 

dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razen v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in programih s pomembnim 

deležem otroškega občinstva. 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov je 

dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razen v poročilih in aktualno 

informativnih programih, programih za 

varstvo potrošnikov, programih za verske 

vsebine in otroških programih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen spremembe je razjasniti določbo. 

 

Predlog spremembe  153 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Programi s promocijskim 

prikazovanjem izdelkov izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

3. Z odstopanjem od odstavka 2 je, če 

država članica ne odloči drugače, 

promocijsko prikazovanje izdelkov 

dovoljeno v naslednjih primerih : 

Or. da 

 

Predlog spremembe  154 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na njihovo vsebino in v primeru 

razširjanja televizijskih programov na 

njihov spored se nikakor ne sme vplivati 

tako, da bi to posegalo v odgovornost in 

uredniško neodvisnost ponudnika 

medijskih storitev; 

(a) v kinematografskih delih, filmih in 

nadaljevankah, posnetih za avdiovizualne 

medijske storitve, športnih programih in 

lahkih razvedrilnih programih; 

Or. da 

 

Predlog spremembe  155 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ne smejo neposredno spodbujati 

nakupa ali najema blaga ali storitev; 

(b) v primerih, ko ni plačila, temveč se 

določeno blago ali storitve, kot so 

produkcijski rekviziti in nagrade, 

brezplačno priskrbijo zato, da bodo 

vključene v program; 

 odstopanje iz točke (a) se ne uporablja za 

otroške programe; 

Or. da 

 

Predlog spremembe  156 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c in pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

gledalci so jasno obveščeni o obstoju 

promocijskega prikazovanja izdelkov. 

Programi s promocijskim prikazovanjem 

Programi, ki vsebujejo promocijsko 

prikazovanje izdelkov, izpolnjujejo 

najmanj vse naslednje zahteve: 
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izdelkov so ustrezno označeni na začetku 

in koncu programa ter ob nadaljevanju 

predvajanja programa po oglaševalskem 

premoru, da gledalci ne bi bili zmedeni; 

 (a) na njihovo vsebino in v primeru 

razširjanja televizijskih programov na 

njihov spored se nikakor ne sme vplivati 

tako, da bi to posegalo v odgovornost in 

uredniško neodvisnost ponudnika 

medijskih storitev; 

 (b) ne smejo neposredno spodbujati 

nakupa ali najema blaga ali storitev, zlasti 

ne s posebnim promocijskim navajanjem 

tega blaga ali storitev; 

 (c) zadevnemu izdelku ne pripisujejo 

neutemeljenega pomena; 

 (d) gledalci so jasno obveščeni o obstoju 

promocijskega prikazovanja izdelkov. 

Programi s promocijskim prikazovanjem 

izdelkov so ustrezno označeni na začetku 

in koncu programa ter ob nadaljevanju 

predvajanja programa po oglaševalskem 

premoru, da gledalci ne bi bili zmedeni; 

Or. da 

 

Predlog spremembe  157 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice lahko izjemoma opustijo 

zahteve iz točke (c), če zadevnega 

programa ni ustvaril niti ga ni naročil sam 

ponudnik medijskih storitev oziroma z 

njim povezano podjetje. 

Države članice lahko izjemoma opustijo 

zahteve iz točke (d), če zadevnega 

programa ni ustvaril niti ga ni naročil sam 

ponudnik medijskih storitev oziroma z 

njim povezano podjetje. 

Or. da 
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Predlog spremembe  158 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točki b a in b b – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) alkoholnih pijač; 

 (bb) hrane in brezalkoholnih pijač z 

visoko vsebnostjo maščob, nasičenih 

maščob, transmaščobnih kislin, soli ali 

natrija ter sladkorja. 

 Za opredelitev hrane iz točke (bb) se 

uporablja model prehranskega profila 

regionalnega urada SZO za Evropo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) alkoholnih pijač ali promocijskega 

prikazovanja izdelkov podjetij, katerih 

glavna dejavnost je izdelava ali prodaja 

alkoholnih pijač; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) alkoholnih pijač; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) alkoholnih pijač; 

Or. en 

Obrazložitev 

Promocijsko prikazovanje izdelkov je učinkovit način trženja, v katerega niso vključene 

alkoholne pijače. 

 

Predlog spremembe  162 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točka b b – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) hrane in pijač, ki vsebuje hranila in 

snovi s prehranskim ali fiziološkim 

učinkom, katerih prekomerno uživanje v 

celotni prehrani ni priporočljivo, kot so 

zlasti maščobe, nasičene maščobe, 

transmaščobne kisline, sol ali natrij in 
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sladkorji. 

 Za razvrščanje hrane in pijač na podlagi 

njihove hranilne sestave se uporabi model 

prehranskega profila regionalnega urada 

SZO za Evropo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 11 – odstavek 4 – točka b b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) hrane in brezalkoholnih pijač z 

visoko vsebnostjo maščob, 

transmaščobnih kislin, soli ali natrija ter 

sladkorjev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 12 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice z ustreznimi ukrepi 

zagotovijo, da so programi, ki jih 

zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, dostopni le na način, ki 

zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma 

ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi 

Države članice z vsemi potrebnimi in 

ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so 

programi, ki jih zagotavljajo ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev in 

ponudniki platforme za izmenjavo videov 

pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko 

ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov ali škodovali telesni, 

duševni ali moralni integriteti starejših ter 
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lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, 

orodja za preverjanje starosti ali druge 

tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z 

morebitnim škodljivim učinkom programa. 

ranljivih skupin oseb, dostopni le na način, 

ki zagotavlja, da jih mladoletniki in te 

skupine oseb praviloma ne bodo mogli 

slišati ali videti. Taki ukrepi lahko 

vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja 

za preverjanje starosti ali druge zadostne in 

učinkovite tehnične ukrepe. Ti ukrepi so 

sorazmerni z morebitnim škodljivim 

učinkom programa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 

s katerimi zagotovijo, da programi 

izdajateljev televizijskih programov pod 

njihovo sodno pristojnostjo ne vključujejo 

nobenih vsebin, ki bi resno škodovale 

telesnemu, duševnemu ali moralnemu 

razvoju mladoletnikov, zlasti takšnih 

vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali 

neupravičeno nasilje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je okrepiti varstvo mladostnikov. 

 

Predlog spremembe  166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 

Direktiva 2010/13/EU 
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Člen 12 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta 

neupravičeno nasilje in pornografija, 

veljajo najstrožja merila, na primer 

kodiranje podatkov in učinkovit starševski 

nadzor.“; 

Za programe v okviru avdiovizualnih 

medijskih storitev na zahtevo, ki bi lahko 

resno ogrozili telesni, duševni ali moralni 

razvoj mladoletnikov, zlasti programe s 

pornografijo in neupravičenim nasiljem, 

veljajo najstrožja merila, na primer 

kodiranje podatkov in učinkovit starševski 

nadzor.“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je okrepiti varstvo mladostnikov. 

 

Predlog spremembe  167 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 13 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev na 

zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo 

evropskih delom vsaj 20-odstotni delež v 

svojih katalogih in jim pripišejo ustrezen 

pomen. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev na 

zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo 

evropskih delom vsaj 40-odstotni delež v 

svojih katalogih in jim pripišejo ustrezen 

pomen. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  168 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 20 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

16. v členu 20 se prvi stavek odstavka 2 

nadomesti z naslednjim: 

črtano 

„Prenašanje televizijskih filmov (iz česar 

so izvzete nadaljevanke, nanizanke in 

dokumentarci), kinematografskih del in 

poročil lahko televizijsko oglaševanje 

in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v 

rednem časovnem intervalu, ki traja 

najmanj 20 minut.“; 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  169 

Margrete Auken 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) člen 23 se nadomesti z naslednjim: črtano 

„Člen 23  

1. Dnevni delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje v 

času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 

%. 

 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za:  

(a) napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega 

programa predvaja v zvezi s svojimi 

programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo 

neposredno iz teh programov, ali v zvezi s 

programi drugih subjektov, ki so del iste 

medijske skupine; 

 

(b) sponzorirane objave;  

(c) promocijsko prikazovanje izdelkov.“;  

  

Or. en 
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Obrazložitev 

Veljavna direktiva določa, da „[d]elež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov 

televizijske prodaje ne sme preseči 20 % posamezne ure“, s čimer je vzpostavljena bolj 

primerna urna omejitev. 

 

Predlog spremembe  170 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dnevni delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje v 

času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 

%. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dnevni delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje v 

času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 

%. 

(1) Dnevni delež televizijskih 

oglaševalskih vložkov in vložkov 

televizijske prodaje v kateri koli 

posamezni uri v času od 7:00 do 23:00 ne 

sme preseči 20 %. 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

Or. ro 
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Predlog spremembe  172 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dnevni delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje v 

času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 

%. 

1. Odstotek televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje ne 

sme preseči 20 % posamezne ure. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  173 

Christel Schaldemose 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dnevni delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje v 

času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 

%. 

1. Delež televizijskih oglaševalskih 

vložkov in vložkov televizijske prodaje ne 

sme preseči 20 % posamezne ure. 

Or. da 

Predlog spremembe  174 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 23 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega a) napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega 
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programa predvaja v zvezi s svojimi 

programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo 

neposredno iz teh programov, ali v zvezi s 

programi drugih subjektov, ki so del iste 

medijske skupine; 

programa predvaja v zvezi s svojimi 

programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo 

neposredno iz teh programov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  175 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice brez poseganja v člena 

14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, 

da ponudniki platforme za izmenjavo 

videov sprejmejo ustrezne ukrepe za: 

1. Države članice brez poseganja v člena 

14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, 

da ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov sprejmejo ustrezne 

ukrepe za: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki 

bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in 

moralni razvoj; 

(a) zaščito ranljivih skupin, kot so 

mladoletniki, pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj; 

Or. en 
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Predlog spremembe  177 

Marc Joulaud 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) zaščito vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali 

člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, 

rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali 

etnična pripadnost. 

b) zaščito vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje terorizma, nasilja 

ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb 

ali člana take skupine, ki jo opredeljuje 

spol, rasa, barva, vera, poreklo ali 

nacionalna ali etnična pripadnost. 

Or. fr 

Predlog spremembe  178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice z ustreznimi ukrepi 

zagotovijo, da so programi, ki jih 

zagotavljajo ponudniki platform za 

izmenjavo videov pod njihovo 

pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, dostopni le na način, ki 

zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma 

ne bodo mogli slišati ali videti. 

 Taki ukrepi lahko vključujejo orodja za 

preverjanje starosti ali druge tehnične 

ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z 

morebitnim škodljivim učinkom 

programa. 

 Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta 

neupravičeno nasilje in pornografija, 
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veljajo najstrožja merila, na primer 

kodiranje podatkov in učinkovit starševski 

nadzor. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je okrepiti varstvo mladostnikov v okviru platform za izmenjavo 

videov. 

 

Predlog spremembe  179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

To, kar določa ustrezen ukrep za namene 

odstavka 1, se opredeli v okviru narave 

zadevne vsebine, škode, ki jo lahko 

povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se 

jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih 

interesov, vključno s temi, ki jih imajo 

ponudniki platforme za izmenjavo videov, 

in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili 

vsebino, ter javnim interesom. 

To, kar določa ustrezen ukrep za namene 

odstavkov 1 in 1a, opredelijo države 

članice, ki imajo pristojnost nad 

ponudniki platform za izmenjavo videov, v 

okviru narave zadevne vsebine, škode, ki 

jo lahko povzroči, značilnosti kategorije 

oseb, ki se jih zaščiti, ter zadevnih pravic 

in legitimnih interesov, vključno s temi, ki 

jih imajo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, in uporabniki, ki so 

ustvarili in/ali naložili vsebino, ter javnim 

interesom. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se razjasni, da so za to nalogo odgovorne države članice. 

 

Predlog spremembe  180 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

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

Člen 28a – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

To, kar določa ustrezen ukrep za namene 

odstavka 1, se opredeli v okviru narave 

zadevne vsebine, škode, ki jo lahko 

povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se 

jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih 

interesov, vključno s temi, ki jih imajo 

ponudniki platforme za izmenjavo videov, 

in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili 

vsebino, ter javnim interesom. 

To, kar določa ustrezen ukrep za namene 

odstavka 1, se opredeli v okviru narave 

zadevne vsebine, škode, ki jo lahko 

povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se 

jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih 

interesov, vključno s temi, ki jih imajo 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, in uporabniki, ki so 

ustvarili in/ali naložili vsebino, ter javnim 

interesom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  181 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki, v 

skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  182 

Lynn Boylan 

 



 

PE595.453v03-00 100/108 AM\1112182SL.docx 

SL 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev in upravljanje sistemov za 

preverjanje starosti za uporabnike platform 

za izmenjavo videov v zvezi z vsebino, ki 

bi lahko ogrozila telesni, duševni in 

moralni razvoj mladoletnikov; 

(c) vzpostavitev in upravljanje sistemov za 

preverjanje starosti za uporabnike 

avdiovizualnih medijskih storitev, na 

primer platform za izmenjavo videov v 

zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  183 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki 

uporabnikom platform za izmenjavo 

videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz 

odstavka 1; 

(d) vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki 

uporabnikom avdiovizualnih medijskih 

storitev, na primer platform za izmenjavo 

videov, omogočajo ocenjevanje vsebine iz 

odstavka 1; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

ranljivih skupin, kot so mladoletniki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje sistemov, s 

katerimi ponudniki platform za izmenjavo 

videov uporabnikom takih platform 

pojasnijo, kako so obravnavali obveščanje 

in označevanje iz točke (b). 

(f) vzpostavitev in upravljanje sistemov, s 

katerimi ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev, na primer platform za 

izmenjavo videov, uporabnikom takih 

storitev pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo potrebne 

mehanizme za ocenjevanje ustreznosti 

ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih 

sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice vzpostavijo potrebne 

mehanizme za ocenjevanje ustreznosti 

ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih 

sprejmejo ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev, kot so platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom platforme 

za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, 

ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. 

Državam članicam ni preprečeno nalaganje 

strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito 

vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov 

upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se 

uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice ponudnikom 

avdiovizualnih medijskih storitev, kot so 

platforme za izmenjavo videov, ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

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

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev, kot so platforme za 

izmenjavo videov, v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  189 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

da si izmenjajo dobre prakse o sistemih 

sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to 

ustrezno, Komisija olajša oblikovanje 

pravil ravnanja Unije. 

7. Komisija in skupina ERGA spodbujata 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre 

prakse o sistemih sourejanja iz celotne 

Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija 

olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28a – odstavek 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 

8. Ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so platforme za izmenjavo 

videov, ali, kadar je to ustrezno, 

organizacije, ki predstavljajo te ponudnike 

v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke 

pravil ravnanja Unije in spremembe 

obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija 

lahko od skupine ERGA zahteva, da 

zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah 

ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija 

lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža na njihovem ozemlju, 

vendar imajo matično ali hčerinsko družbo 

s sedežem na njihovem ozemlju ali so del 

skupine, drug subjekt te skupine pa ima 

sedež na njihovem ozemlju, šteje, da imajo 

sedež na njihovem ozemlju za namene 

člena 3(1) Direktive 2000/31/ES. 

Države članice zagotovijo, da se za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih 

storitev, kot so ponudniki platforme za 

izmenjavo videov, ki nimajo sedeža na 

njihovem ozemlju, vendar imajo matično 

ali hčerinsko družbo s sedežem na 

njihovem ozemlju ali so del skupine, drug 

subjekt te skupine pa ima sedež na 

njihovem ozemlju, šteje, da imajo sedež na 

njihovem ozemlju za namene člena 3(1) 

Direktive 2000/31/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  192 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 b – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov platforme za 

izmenjavo videov s sedežem na njihovem 

ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 

2000/31/ES in odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi 

2. Države članice Komisiji sporočijo 

seznam ponudnikov avdiovizualnih 

medijskih storitev, kot so platforme za 

izmenjavo videov, s sedežem na njihovem 

ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 

2000/31/ES in odstavka 1, na katerih 

temelji njihova pristojnost. Seznam redno 

posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo 

pristojni neodvisni regulativni organi 
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dostop do teh podatkov. dostop do teh podatkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  193 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev ali 

ponudnikom platforme za izmenjavo 

videov, za katere je nacionalni regulativni 

organ izdal odločbo, omogočajo pravico do 

pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem 

organu. Pritožbeni organ je neodvisen od 

strani, ki so udeležene v pritožbi. 

Države članice zagotovijo, da na 

nacionalni ravni obstajajo učinkoviti 

mehanizmi, ki vsem uporabnikom, 

ponudnikom medijskih storitev, tudi 

avdiovizualnih medijev, ali ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov, za katere je 

nacionalni regulativni organ izdal odločbo, 

omogočajo pravico do pritožbe zoper 

odločbo pri pritožbenem organu. Pritožbeni 

organ je neodvisen od strani, ki so 

udeležene v pritožbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  194 

Lynn Boylan 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

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

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

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

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

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

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito ranljivih skupin, 
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spodbujanjem sovraštva.“; kot so mladoletniki, in spodbujanjem 

sovraštva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive, v katerem oceni uspešnost 

samourejanja in sourejanja v vseh 

državah članicah, zlasti v zvezi z 

oglaševalskimi praksami, usmerjenimi na 

otroke in družine. Če v poročilu pride do 

zaključka, da samourejevalni kodeks 

ravnanja v zvezi z avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, na primer za 

nezdravo hrano in sladkane pijače, ni 

dosegel želenih rezultatov glede 

zmanjšanja izpostavljenosti otrok in 

mladoletnikov, Komisija pripravi predlog 

uredbe o tem vprašanju. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je vključiti klavzulo o pregledu, posebno za oglaševalske prakse, da bi ustrezno 

zaščitili pravice, zdravje in dobro počutje otrok. 

 

Predlog spremembe  196 

Lynn Boylan 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

tri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

tri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

Or. ro 

Predlog spremembe  198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – odstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija najpozneje ... (tri leta po 

sprejetju te direktive) Evropskemu 

parlamentu in Svetu pripravi poročilo s 

predlogi, kako omejiti izpostavljenost 

mladoletnikov komercialnim sporočilom o 

zdravju škodljivih izdelkih na spletu in v 

družbenih medijih. 

Or. en 

 


