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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

 

Európska komisia prijala 25. mája 2016 nový legislatívny návrh, ktorým sa mení smernica o 

audiovizuálnych mediálnych službách. Nový návrh je reakciou na potrebu aktualizovať právne 

predpisy s ohľadom na technický rozvoj a takisto na potreby spotrebiteľov a rozširuje vecnú 

pôsobnosť na platformy na zdieľanie videí na účely boja proti prejavom nenávisti a šíreniu 

škodlivého obsahu medzi maloletými.   
 

Spravodajkyňa víta tieto ustanovenia, ale domnieva sa, že hoci treba vytvoriť „rovnaké 

podmienky“, mali by sa zohľadniť rozdiely medzi vysielateľmi a platformami na zdieľanie 

videí, a že vykonávanie budúceho právneho rámca by malo byť zárukou optimálnej ochrany 

slobody prejavu a práva na informácie v rýchlo sa meniacom mediálnom prostredí. 

 

Výbor LIBE sa nepodieľal na prijatí predchádzajúcej smernice, keďže rozhodovací proces sa 

začal pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy, a teda Charta základných práv nemala 

rovnakú právnu silu ako zmluvy. Navyše výbor LIBE má výlučnú právomoc, pokiaľ ide o 

akékoľvek opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach, a najmä o 

trestnoprávnu reakciu na rasizmus, xenofóbiu a prejavy nenávisti. 

 

Spravodajkyňa sa sústredila na päť oblastí s cieľom posilniť základné práva týkajúce sa 

ustanovení, zachovať najvyšší stupeň nestrannosti a nezávislosti médií a zamedziť 

svojvoľnosti.  

 

Postup v prípade prejavov nenávisti a podnecovania k násiliu alebo nenávisti 

V záujme ochrany občanov pred škodlivým obsahom a obsahom podnecujúcim k násiliu alebo 

nenávisti, ktorý je hostovaný na platformách na zdieľanie videí, ale aj v záujme ochrany a 

zaručenia základných práv používateľov je nevyhnutné stanoviť spoločné a primerané pravidlá 

týkajúce sa týchto otázok, ako aj európske usmernenia. V týchto pravidlách by sa mala 

presnejšie vymedziť charakteristika „škodlivého obsahu“ a „podnecovania k násiliu a 

nenávisti“ s ohľadom na zámer a účinok takéhoto obsahu na európskej úrovni.  

 

V návrhu Komisie sa odkazuje na dôvody, na ktorých sa zakladá podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti podľa rámcového rozhodnutia Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Toto 

rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na všetky dôvody, ktoré sú následne zahrnuté v návrhu 

Komisie. Zosúladenie s dôvodmi uvedenými v smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú 

minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, by zaručilo lepšiu 

úroveň ochrany pred podnecovaním k nenávisti, pričom cieľom je ďalej spresniť charakteristiku 

„verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisti“.  Obmedzenie sprístupnenia 

audiovizuálneho obsahu sa však nemá zakladať iba na týchto dôvodoch. 

 

Ochrana maloletých pred škodlivým obsahom 

Spravodajkyňa zastáva názor, že v záujme účinného vykonávania opatrení na ochranu 

maloletých pred škodlivým obsahom, ako je pornografický obsah, je nevyhnutné prijať účinné 

preventívne opatrenia.  

 

Takisto sa domnieva, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť prostredníctvom tohto preskúmania 

smernice, aby boli opatrenia vykonávané členskými štátmi na ochranu maloletých pred 
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obsahom, ktorý môže narušiť ich telesný alebo duševný vývoj, potrebné a primerané a aby boli 

plne v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Charty základných práv.  

Najnovší vývoj na úrovni členských štátov ukázal, že ochrana maloletých sa môže v 

neprimeranej miere využívať ako dôvod na obmedzenie šírenia audiovizuálneho obsahu, 

ktorého cieľom je boj proti diskriminácii na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Je 

preto nevyhnutné, aby sa s ohľadom na článok 52 charty zabezpečila podpora rovnosti a 

nediskriminácie, a nie ich oslabovanie neprimeranými opatreniami na ochranu maloletých pred 

škodlivým obsahom. 

 

Riadny postup v prípade boja proti nezákonnému obsahu 

Spravodajkyňa sa domnieva, že zatiaľ čo sa členským štátom nebráni ukladať prísnejšie 

opatrenia v súvislosti s nezákonným obsahom, obmedzenie online distribúcie nezákonného 

obsahu určenej verejnosti by na účely tejto smernice malo byť vždy v súlade s Chartou 

základných práv a malo by sa vzťahovať iba na to, čo je nevyhnutné a primerané a čo vychádza 

z predchádzajúceho povolenia súdu. 

Kľúčom k zabezpečeniu toho, aby bolo možné skutočne zaručiť slobodu prejavu a právo na 

informácie a zamedziť svojvoľnosti pri rozhodovaní o dostupnosti obsahu, je riadny postup. 

Spravodajkyňa preto odporúča objasniť tento prvok v rámci ustanovenia, ktorým sa uplatňujú 

služby platformy na zdieľanie videí, na ktoré by sa mala v súvislosti s nezákonným obsahom 

vzťahovať rovnaká zásada ako na „tradičné“ médiá. 

 

Ochranné mechanizmy smernice o elektronickom obchode 

Spravodajkyňa odporúča zabezpečiť, aby ustanovenia smernice o elektronickom obchode 

neboli dotknuté opatreniami, ktoré sa uplatňujú na služby platformy na zdieľanie videí a 

audiovizuálny mediálny obsah, ktorý hostujú. Podľa článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES by 

členské štáty nemali ukladať poskytovateľom služieb prenosu, ukladania a hostingu žiadnu 

všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ani všeobecnú 

povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o 

nezákonnú činnosť. V tomto ohľade je tiež dôležité zahrnúť do revízie odkaz na Súdny dvor 

Európskej únie, ktorý vo svojich rozsudkoch C-360/10 a C-70/10 zamietol opatrenia „aktívneho 

monitorovania“ takmer všetkých používateľov dotknutých služieb. Zachovanie týchto 

ochranných mechanizmov je kľúčové aj pre dôsledné uplatňovanie právneho rámca v celej 

Únii, pokiaľ ide o povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov služieb platformy na zdieľanie 

videí.   

 

Nezávislosť regulačných orgánov na európskej a vnútroštátnej úrovni 

Smernica by sa v súlade s Chartou základných práv a najmä článkom 11 mala zameriavať na 

zakotvenie nezávislosti regulačných orgánov pre audiovizuálne médiá v práve EÚ, a to tým, že 

zabezpečí, aby tieto orgány boli právne samostatné a funkčne nezávislé od odvetvia a vlád a 

aby fungovali transparentne a zodpovedne a mali dostatočné právomoci. 

 Zásada nezávislosti regulačných orgánov, ktorá je už dobre rozvinutá a zavedená v iných 

odvetviach európskeho acquis communautaire, sa v audiovizuálnom sektore uplatňuje na 

základe článku 30 smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách. 

Skupina európskych regulačných úradov pre audiovizuálnu oblasť (ERGA) bola zriadená v 

marci 2014 na základe rozhodnutia Komisie C(2014) 462 z 3.2.2014 ako poradný orgán 

Komisie. Návrh Komisie formálne potvrdzuje úlohu skupiny ERGA ako nezávislého, 

odborného poradného orgánu Komisie a fóra na výmenu skúseností a najlepších postupov 

medzi národnými regulačnými orgánmi.  
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Spravodajkyňa víta prístup Komisie a domnieva sa, že regulačný orgán môže dosiahnuť 

príslušný stupeň štrukturálnej nezávislosti od vlády iba vtedy, ak sa zriadi ako samostatný 

právny subjekt.  

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kultúru a 

vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh smernice 

Citácia 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Chartu základných práv 

Európskej únie, najmä na jej články 7, 10, 

11, 21, 24, 26, 47 a 52, 

Odôvodnenie 

PN 1 výboru LIBE (Mlinar) s doplnením čl. 47 (účinný prostriedok nápravy). 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V záujme zabezpečenia súdržnosti 

a právnej istoty pre podniky a orgány 

členských štátov by sa pojem 

„podnecovanie k nenávisti“ mal v 

primeranej miere zosúladiť s definíciou v 

rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA 

z 28. novembra 2008 o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu a 

xenofóbie prostredníctvom trestného práva, 

v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú 

ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo 

(8) V záujme zabezpečenia súdržnosti 

a právnej istoty pre podniky a orgány 

členských štátov by sa pojem 

„podnecovanie k nenávisti“ mal zosúladiť s 

definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji 

proti niektorým formám a prejavom 

rasizmu a xenofóbie prostredníctvom 

trestného práva, v ktorom sa nenávistné 

prejavy vymedzujú ako „verejné 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“, 
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nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie 

základov, z ktorých vychádza 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

ako aj s dôvodmi, na ktoré sa rámcové 

rozhodnutie 2008/913/SVV nevzťahuje, 

ako sú spoločenský pôvod, genetické 

vlastnosti, jazyk, politický alebo 

akýkoľvek iný názor, príslušnosť k 

národnostnej menšine, majetok, 

narodenie, zdravotné postihnutie, vek, 

pohlavie, rodové vyjadrenie, rodová 

identita, sexuálna orientácia, povaha 

pobytu alebo zdravotný stav. Tieto dôvody 

sú určené na ďalšie spresnenie 

charakteristík „verejného podnecovania k 

násiliu alebo nenávisti“, ale samy osebe by 

sa nemali považovať za základ na 

obmedzenie sprístupnenia 

audiovizuálneho obsahu.  Zohľadňovať 

by sa mali všetky okolnosti vrátane 

zámeru a mala by sa rešpektovať sloboda 

prejavu, najmä umeleckého, literárneho a 

žurnalistického. Ustanovenia o 

nenávistných prejavoch by sa mali 

uplatňovať v súlade s judikatúrou 

Európskeho súdu pre ľudské práva v 

oblasti práva na slobodu prejavu a práva 

na informácie. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s dôvodmi uvedenými aj v smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne 

normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, by zaručilo lepšiu úroveň 

ochrany pred podnecovaním k nenávisti. Cieľom tohto zosúladenia je ďalšie spresnenie 

charakteristiky „verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisti“, pričom však na 

obmedzenie sprístupnenia audiovizuálneho obsahu sa nemajú používať iba tieto dôvody. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Na dosiahnutie skutočného 

digitálneho jednotného trhu je potrebné 

ďalšie úsilie v oblasti zlepšovania 

mediálnej gramotnosti občanov. Komisia 

a členské štáty by teda mali zintenzívniť 

úsilie o presadzovanie skutočného 

digitálneho jednotného trhu medzi 
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všetkými občanmi Únie, najmä medzi 

deťmi a maloletými, prostredníctvom 

iniciatív a koordinovaných krokov a v 

záujme lepšieho pochopenia 

audiovizuálnych mediálnych služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8b) Členské štáty sa nabádajú k tomu, 

aby prijali všetky potrebné opatrenia na 

podporu mediálnej výchovy, ktorá 

poskytuje znalosti a zručnosti a posilňuje 

postavenie občanov pri uplatňovaní ich 

práva na slobodu prejavu, pri analýze 

obsahu médií a pri reagovaní na 

dezinformácie. V tomto smere je dôležité 

posilňovať znalosti na všetkých úrovniach 

vzdelávacieho systému a podnecovať ľudí 

k aktívnemu občianstvu a rozvoju ich 

informovanosti ako mediálnych 

spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom umožniť divákom vrátane 

rodičov a maloletých prijímať informované 

rozhodnutia o sledovanom obsahu je 

nevyhnutné, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých. 

Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka 

systému deskriptorov obsahu, ktoré 

označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu 

by sa mohli poskytovať písomne, graficky 

(9) S cieľom umožniť divákom, najmä 

rodičom a maloletým, prijímať 

informované rozhodnutia o sledovanom 

obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

poskytovali dostatočné informácie o 

obsahu, ktorý môže narušiť telesný alebo 

duševný vývin maloletých. Toto sa dá 

dosiahnuť napríklad vďaka systému 

deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho 

povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli 

poskytovať písomne, graficky alebo 
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alebo akusticky. akusticky. 

Odôvodnenie 

Použitie slova „morálny“ je nejednoznačné. Morálka sa v jednotlivých členských štátoch 

chápe odlišne. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Dopyt po lineárnych televíznych 

kanálov má v Európe v porovnaní s inými 

mediálnymi službami naďalej popredné 

postavenie, čo dokazuje štúdia s názvom 

Linear and on-demand audiovisual media 

services in Europe 2015 (Lineárne 

audiovizuálne mediálne služby a 

audiovizuálne mediálne služby na 

požiadanie v Európe v roku 2015), ktorú 

Európske audiovizuálne observatórium 

zverejnilo v júni 2016 a v ktorej sa 

poukazuje na celkovo dobrý stav lineárnej 

televízie v Európe, pričom počet 

dostupných lineárnych televíznych 

kanálov sa v roku 2015 v porovnaní s 

rokom 2009 zvýšil v priemere o 46 %. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b) V Európe nastal určitý pokles 

dopytu po lineárnych televíznych 

kanáloch zo strany mladých ľudí, na čo 

sa poukazuje v štúdii s názvom 

Measurement of Fragmented Audiovisual 

Audiences (Merania rozdelenej diváckej 

základne audiovizuálnych médií), ktorú 

Európske audiovizuálne observatórium 

zverejnilo v novembri 2015 a ktorá 
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ukazuje, že v porovnaní s rokom 2011 sa 

u mladých ľudí vo veku 12 až 34 rokov 

zaznamenal v roku 2014 pokles len o 4 %. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch a programoch 

so značným podielom detského publika. Z 

dôkazov konkrétne vyplýva, že 

umiestňovanie produktov a vložená 

reklama môžu ovplyvniť správanie detí, 

pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov v 

programoch so značným podielom 

detského publika. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

(16) Umiestňovanie produktov by 

nemalo byť prípustné v spravodajských a 

publicistických programoch, programoch o 

spotrebiteľských záležitostiach, 

náboženských programoch, ako aj na 

kanáloch a v audiovizuálnych 

programoch pre deti. Z dôkazov konkrétne 

vyplýva, že umiestňovanie produktov a 

vložená reklama môžu ovplyvniť správanie 

detí, pretože často nedokážu rozpoznať 

komerčný obsah. Preto treba naďalej 

zakazovať umiestňovanie produktov na 

kanáloch a v audiovizuálnych 

programoch pre deti. Programy o 

spotrebiteľských záležitostiach sú 

programy, ktoré ponúkajú divákom 

poradenstvo vrátane recenzií nákupov 

výrobkov a služieb. Povolením 

umiestňovania produktov do takýchto 

programov by zanikla možnosť jasného 

rozlišovania medzi reklamným a 

redakčným obsahom pre divákov, ktorí 

môžu v takýchto programoch očakávať 

skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov 

alebo služieb. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie by mali 

(21) Poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie by mali 
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podporovať produkciu a distribúciu 

európskych diel tým, že zabezpečia, aby 

ich katalógy obsahovali určitý minimálny 

podiel európskych diel a aby tieto boli 

dostatočne viditeľné. 

podporovať produkciu a distribúciu 

európskych diel tým, že zabezpečia, aby 

ich katalógy obsahovali určitý minimálny 

podiel európskych diel a aby tieto boli 

dostatočne viditeľné, a to bez vplyvu na 

pluralitu médií. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy škodlivý obsah a 

nenávistné prejavy uložené na platformách 

na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť 

primerané pravidlá týkajúce sa uvedených 

záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby 

pred škodlivým obsahom a všetkých 

občanov pred obsahom zahŕňajúcim 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti. 

(26) Najmä v súvislosti s platformami na 

zdieľanie videí, na ktorých používatelia – 

najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú 

audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. 

V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším 

dôvodom na obavy nezákonný, škodlivý, 

rasistický a xenofóbny obsah a nenávistné 

prejavy hostované na platformách na 

zdieľanie videí. Navyše rozhodnutie o 

odstránení takéhoto obsahu, ktoré často 

závisí od subjektívneho výkladu, môže 

oslabiť slobodu prejavu a informácií. V 

tejto súvislosti je nevyhnutné stanoviť 

spoločné a primerané pravidlá týkajúce sa 

uvedených záležitostí s cieľom chrániť 

maloleté osoby pred škodlivým obsahom a 

všetkých občanov pred obsahom 

zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo 

nenávisti hostovaným na platformách na 

zdieľanie videí, ale aj s cieľom chrániť a 

zaručiť základné práva používateľov. V 

rámci týchto pravidiel by sa predovšetkým 

mali na úrovni Únie presnejšie vymedziť 

charakteristiky „škodlivého obsahu“ a 

„podnecovania k násiliu a nenávisti“ s 

ohľadom na zámer a účinok takéhoto 

obsahu. Samoregulačné a koregulačné 

opatrenia vykonávané alebo schválené 

členskými štátmi alebo Komisiou by mali 

byť v plnej miere v súlade so záväzkami 

vyplývajúcimi z Charty základných práv 

Európskej únie, najmä jej článku 52. 

Národné regulačné orgány a úrady by si 
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mali ponechať účinné právomoci v oblasti 

presadzovania práva. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26a) V súlade so smernicou (EÚ) 

2016/XXX [nahradiť odkazom na 

smernicu o boji proti terorizmu po jej 

zverejnení a aktualizovať číslo článku] sa 

verejné podnecovanie k páchaniu 

teroristických činov vymedzuje ako delikt 

súvisiaci s teroristickými činnosťami, 

ktorý je postihnuteľný ako trestný čin, ak 

je takéto konanie úmyselné. 

K audiovizuálnemu mediálnemu obsahu, 

ktorý sa šíri alebo inými prostriedkami 

sprístupňuje verejnosti, či už online alebo 

offline, s úmyslom podnecovať 

k spáchaniu teroristického činu, by sa 

teda malo pristupovať ako 

k nezákonnému obsahu. Okrem 

povinnosti, aby členské štáty uplatňovali 

smernicu (EÚ) 2016/xxx, je pre boj proti 

týmto tendenciám a vypracovanie 

pozitívnych protiargumentov zásadne 

dôležitá spolupráca medzi poskytovateľmi 

internetu, agentúrami EÚ a 

vnútroštátnymi orgánmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26b) Kybernetické šikanovanie je čoraz 

bežnejšie, najmä medzi adolescentmi, a 

môže sa odohrávať aj na platformách na 

zdieľanie videí. Mali by sa zaviesť 

programy prevencie kybernetického 
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šikanovania prostredníctvom kampaní 

proti šikanovaniu a prostredníctvom 

propagovania pokynov v oblasti 

bezpečnosti online týkajúcich sa toho, ako 

správne používať internet. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Významná časť obsahu uloženého 

na platformách na zdieľanie videí nespadá 

pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 

platformy na zdieľanie videí. Títo 

poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o 

organizácii obsahu, konkrétne programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, a to 

aj automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami. Preto by títo poskytovatelia 

mali mať povinnosť prijať vhodné 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný, duševný alebo morálny vývin, a 

ochranu všetkých občanov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rodovej príslušnosti, 

rasy, farby pleti, náboženského vyznania, 

rodového pôvodu či národného alebo 

etnického pôvodu. 

(28) Významná časť obsahu 

hostovaného na platformách na zdieľanie 

videí, nespadá pod redakčnú zodpovednosť 

poskytovateľa platformy na zdieľanie 

videí. Títo poskytovatelia však zvyčajne 

rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne 

programov alebo videí vytvorených 

používateľmi, a to aj automatickými 

prostriedkami alebo algoritmami. Preto by 

títo poskytovatelia mali mať povinnosť 

prijať vhodné opatrenia na ochranu 

maloletých pred obsahom, ktorý by mohol 

narušiť ich telesný alebo duševný vývin, a 

na ochranu všetkých používateľov pred 

podnecovaním k násiliu alebo nenávisti 

voči skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny na základe rasy, farby pleti, 

etnického alebo spoločenského pôvodu, 

genetických vlastností, jazyka, 

náboženstva alebo viery, politického alebo 

akéhokoľvek iného názoru, príslušnosti k 

národnostnej menšine, majetku, 

narodenia, zdravotného postihnutia, veku, 

pohlavia, rodového vyjadrenia, rodovej 

identity, sexuálnej orientácie, povahy 

pobytu alebo zdravotného stavu. Tieto 

dôvody sú určené na ďalšie spresnenie 

charakteristík „verejného podnecovania k 

násiliu alebo nenávisti“, ale samy osebe 

by sa nemali považovať za základ na 

obmedzenie sprístupnenia 

audiovizuálneho obsahu. 
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Odôvodnenie 

Toto rámcové rozhodnutie nezahŕňa všetky dôvody, ktoré boli neskôr zahrnuté do návrhu 

Komisie. Zosúladenie s dôvodmi uvedenými aj v smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú 

minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, by zaručilo lepšiu 

úroveň ochrany pred podnecovaním k nenávisti. Cieľom tohto zosúladenia je ďalšie 

spresnenie charakteristiky „verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisti“, pričom však 

na obmedzenie sprístupnenia audiovizuálneho obsahu sa nemajú používať iba tieto dôvody. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Vzhľadom na povahu účasti 

poskytovateľov na obsahu uloženom na 

platformách na zdieľanie videí by tieto 

vhodné opatrenia mali byť zamerané na 

organizáciu obsahu a nie obsah ako taký. 

Príslušné požiadavky stanovené v tejto 

smernici by sa preto mali uplatňovať bez 

toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES, ktorý stanovuje výnimku zo 

zodpovednosti za nezákonné informácie 

uchovávané určitými poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti. Pri 

poskytovaní služieb uvedených v článku 14 

smernice 2000/31/ES by sa tieto 

požiadavky mali uplatňovať aj bez toho, 

aby bol dotknutý článok 15 tejto smernice, 

ktorý vylučuje ukladanie všeobecnej 

povinnosti monitorovať takéto informácie a 

aktívne vyhľadávať fakty alebo okolnosti 

poukazujúce na nezákonné aktivity týmto 

poskytovateľom, pričom by však zároveň 

nemali byť dotknuté ani povinnosti 

monitorovania v konkrétnych prípadoch, a 

najmä bez vplyvu na nariadenia 

vnútroštátnych orgánov v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

(29) Vzhľadom na povahu účasti 

poskytovateľov na obsahu hostovanom na 

platformách na zdieľanie videí, by tieto 

vhodné opatrenia mali byť zamerané na 

organizáciu obsahu a nie obsah ako taký. 

Príslušné požiadavky stanovené v tejto 

smernici by sa preto mali uplatňovať bez 

toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES, ktorý stanovuje výnimku zo 

zodpovednosti za nezákonné informácie 

uchovávané určitými poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti. Pri 

poskytovaní služieb uvedených v článku 14 

smernice 2000/31/ES by sa tieto 

požiadavky mali uplatňovať aj bez toho, 

aby bol dotknutý článok 15 tejto smernice, 

ktorý vylučuje ukladanie všeobecnej 

povinnosti monitorovať takéto informácie a 

aktívne vyhľadávať fakty alebo okolnosti 

poukazujúce na nezákonné aktivity týmto 

poskytovateľom, pričom by však zároveň 

nemali byť dotknuté ani povinnosti 

monitorovania v konkrétnych prípadoch, a 

najmä bez vplyvu na súdne nariadenia 

vnútroštátnych orgánov v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

__________________ __________________ 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 

právnych aspektoch služieb informačnej 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 

právnych aspektoch služieb informačnej 
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spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 

elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 

17.7.2000, s. 1). 

spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 

elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 

17.7.2000, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné zapojiť 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí v čo najväčšej možnej miere. Preto 

by mala byť podporovaná koregulácia. 

 Pri vykonávaní príslušných 

opatrení, ktoré sa majú prijať na základe 

tejto smernice, je vhodné zapojiť príslušné 

zainteresované strany vrátane organizácií 

občianskej spoločnosti a poskytovateľov 

platforiem na zdieľanie videí v čo 

najväčšej možnej miere. Preto by mala byť 

podporovaná transparentná a zodpovedná 

koregulácia.   

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný 

prístup v tejto súvislosti v celej Únii by 

členské štáty nemali byť oprávnené 

vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem 

na zdieľanie videí prijali prísnejšie 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia 

stanovené v tejto smernici. Treba však 

zachovať možnosť, aby členské štáty mohli 

prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je 

takýto obsah nezákonný, za predpokladu, 

že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. 

Poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí by takisto mali mať naďalej možnosť 

prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej 

báze. 

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný 

prístup v tejto súvislosti v celej Únii by 

členské štáty nemali byť oprávnené 

vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem 

na zdieľanie videí prijali prísnejšie 

opatrenia na ochranu maloletých pred 

škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia 

stanovené v tejto smernici. Treba však 

zachovať možnosť, aby členské štáty mohli 

prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je 

takýto obsah nezákonný, za predpokladu, 

že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 

smernice 2000/31/ES, a aby prijali 

opatrenia týkajúce sa obsahu webových 

stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú 

pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje 

podľa článku 25 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. 

Poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí by takisto mali mať naďalej možnosť 

prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej 

báze. 

__________________ __________________ 

35 Smernica Európskeho parlamentu a 35 Smernica Európskeho parlamentu a 
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Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o 

boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

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

boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV 

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 30a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 

aby akékoľvek opatrenia prijaté na účely 

tejto smernice s cieľom obmedziť online 

distribúciu alebo iné sprístupnenie 

nezákonného obsahu verejnosti boli v 

súlade s Chartou základných práv, 

vzťahovali sa iba na to, čo je nevyhnutné 

a primerané, a prijímali sa na základe 

predchádzajúceho povolenia súdu. 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Pri prijímaní vhodných opatrení na 

ochranu maloletých pred škodlivým 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa. 

(31) Pri prijímaní potrebných opatrení 

na ochranu maloletých pred nezákonným, 

škodlivým, rasistickým a xenofóbnym 

obsahom a na ochranu všetkých občanov 

pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti v súlade s touto 

smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť 

uplatniteľné základné práva zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Týka sa to prípadne najmä práva na 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrany osobných údajov, slobody 

prejavu a práva na informácie, slobody 

podnikania, zákazu diskriminácie a práv 

dieťaťa.  Členské štáty majú jednoznačnú 

povinnosť zabezpečiť, aby vyváženie 
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stimulov pre poskytovateľov mediálnych 

služieb a poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí, ktorých sa týka táto 

smernica, bolo také, že bude možné šíriť 

legálny obsah vrátane obsahu, ktorý môže 

mať urážlivý, šokujúci alebo rušivý efekt. 

Podobne by sa malo overenie veku 

vyžadovať zákonom iba v prípade, že je to 

nevyhnutné a primerané, a malo by sa 

vykonávať tak, aby bola zabezpečená 

maximálna ochrana súkromia. 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 31a) V programe EÚ v oblasti práv 

dieťaťa z roku 2011 sa zmluvy, Charta 

základných práv Európskej únie a 

Dohovor OSN o právach dieťaťa 

vymedzujú ako spoločný základ pre všetky 

činnosti EÚ, ktoré súvisia s otázkou práv 

detí. Pre ochranu detí v audiovizuálnych 

mediálnych službách majú osobitný 

význam články 5 a 19 Dohovoru OSN 

o právach dieťaťa. 

Odôvodnenie 

Mal by sa zdôrazniť význam Dohovoru OSN o právach dieťaťa pre ochranu maloletých v 

tomto odvetví. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, poskytujú služby informačnej 

spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) 

smernice 2000/31/ES. Na týchto 

(32) Poskytovatelia platforiem na 

zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, poskytujú služby informačnej 

spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) 

smernice 2000/31/ES a vo všeobecnosti 
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poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá 

vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v 

článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo 

v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, 

aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, 

s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na 

ochranu maloletých a občanov 

stanovených v tejto smernici a zabezpečiť 

čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ 

títo poskytovatelia majú materskú 

spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá 

má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo 

poskytovatelia členom skupiny a iný 

subjekt danej skupiny má sídlo v členskom 

štáte. Na tento účel by sa mali prijať 

opatrenia na určenie členského štátu, ktorý 

by sa mal považovať za sídlo týchto 

poskytovateľov. Komisia by mala byť 

informovaná o poskytovateľoch v 

právomoci každého členského štátu pri 

uplatňovaní pravidiel o usadení 

stanovených v tejto smernici a v smernici 

2000/31/ES. 

poskytujú hostiteľské služby v súlade 

s článkom 14 tejto smernice. Na týchto 

poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá 

vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v 

článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo 

v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, 

aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, 

s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na 

ochranu maloletých a občanov 

stanovených v tejto smernici a zabezpečiť 

čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ 

títo poskytovatelia majú materskú 

spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá 

má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo 

poskytovatelia členom skupiny a iný 

subjekt danej skupiny má sídlo v členskom 

štáte. Na tento účel by sa mali prijať 

opatrenia na určenie členského štátu, ktorý 

by sa mal považovať za sídlo týchto 

poskytovateľov. Komisia by mala byť 

informovaná o poskytovateľoch v 

právomoci každého členského štátu pri 

uplatňovaní pravidiel o usadení 

stanovených v tejto smernici a v smernici 

2000/31/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 32a) Podľa článku 15 ods. 1 smernice 

2000/31/ES členské štáty nemajú ukladať 

poskytovateľom služieb prenosu, 

ukladania a hostingu žiadnu všeobecnú 

povinnosť monitorovať informácie, ktoré 

prenášajú alebo ukladajú, ani všeobecnú 

povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti 

alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že 

ide o nezákonnú činnosť. V tejto 

súvislosti Súdny dvor Európskej únie vo 

veciach C-360/101a a C-70/101b zamietol 

opatrenia na „aktívne monitorovanie“ 

takmer všetkých používateľov dotknutých 
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služieb (v jednom prípade poskytovateľov 

prístupu k internetu a v druhom prípade 

sociálnej siete) a uviedol, že treba 

zamedziť akémukoľvek príkazu, ktorým 

by sa poskytovateľovi hostingových 

služieb ukladala povinnosť všeobecného 

monitorovania. 

 ___________________ 

 1a Rozsudok Súdneho dvora zo 16. 

februára 2012, Belgische Vereniging van 

Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM)/Netlog NV, C-360/10, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1b Rozsudok Súdneho dvora z 24. 

novembra 2011, Scarlet Extended 

SA/Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771. 

Odôvodnenie 

V súlade so smernicou 2000/31/ES a rozsudkami Súdneho dvora vo veciach C-360/10 a C-

70/10. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 32b) Cieľom tejto smernice je v súlade s 

Chartou základných práv Európskej únie, 

a najmä s článkom 11, zakotviť 

nezávislosť regulačných orgánov pre 

audiovizuálne médiá v práve EÚ, a to tým, 

že sa zabezpečí, aby tieto orgány boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

odvetvia a vlády tak, aby nevyžadovali ani 

neprijímali pokyny od žiadneho orgánu, 

fungovali transparentne a zodpovedne v 

súlade so zákonom a mali dostatočné 

právomoci. 
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Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Regulačné orgány členských štátov 

môžu dosiahnuť požadovaný stupeň 

štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak 

majú povahu nezávislých právnych 

subjektov. Členské štáty by preto mali 

garantovať nezávislosť národných 

regulačných orgánov od vlády, verejných 

orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť 

nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto 

požiadavkou nezávislosti by nemala byť 

dotknutá možnosť členských štátov 

menovať regulačné orgány s dohľadom na 

rôzne sektory, napríklad audiovizuálny 

alebo telekomunikačný sektor. Národné 

regulačné orgány by mali disponovať 

presadzovacími právomocami a zdrojmi 

potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o 

personál, odborné znalosti a finančné 

prostriedky. Národné regulačné orgány 

ustanovené podľa tejto smernice by mali 

zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže. 

 Regulačné orgány členských štátov 

by mali dosiahnuť požadovaný stupeň 

nezávislosti tým, že budú mať povahu 

nezávislých právnych subjektov. Členské 

štáty by preto mali garantovať nezávislosť 

národných regulačných orgánov alebo 

úradov od vlády, verejných orgánov a 

odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich 

rozhodnutí. Touto požiadavkou 

nezávislosti by nemala byť dotknutá 

možnosť členských štátov menovať 

regulačné orgány s dohľadom na rôzne 

sektory, napríklad audiovizuálny alebo 

telekomunikačný sektor. Národné 

regulačné orgány alebo úrady by mali 

disponovať plnohodnotnými 

presadzovacími právomocami a zdrojmi 

potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o 

personál, odborné znalosti a finančné 

prostriedky. Národné regulačné orgány 

alebo úrady ustanovené podľa tejto 

smernice by mali byť transparentné a mali 

by zabezpečiť rešpektovanie cieľov 

plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, 

ochrany spotrebiteľa a nediskriminácie, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Komisia s cieľom zabezpečiť 

konzistentné uplatňovanie audiovizuálneho 

regulačného rámca Únie vo všetkých 

členských štátoch ustanovila rozhodnutím 

Komisie z 3. februára 2014 skupinu 

európskych regulačných orgánov pre 

(35) Komisia s cieľom zabezpečiť 

konzistentné uplatňovanie audiovizuálneho 

regulačného rámca Únie vo všetkých 

členských štátoch ustanovila rozhodnutím 

Komisie z 3. februára 2014 skupinu 

európskych regulačných orgánov pre 
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audiovizuálne mediálne služby (ERGA)36. 

Úlohou skupiny ERGA je radiť a asistovať 

Komisii pri snahe o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania smernice 

2010/13/EÚ vo všetkých členských štátoch 

a uľahčovať spoluprácu medzi národnými 

regulačnými orgánmi, ako aj medzi 

národnými regulačnými orgánmi a 

Komisiou. 

audiovizuálne mediálne služby (ERGA)36. 

Úlohou skupiny ERGA je konať ako 

nezávislá odborná poradenská skupina a 

asistovať Komisii pri snahe o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania smernice 

2010/13/EÚ vo všetkých členských štátoch 

a uľahčovať spoluprácu medzi národnými 

regulačnými orgánmi a úradmi, ako aj 

medzi národnými regulačnými orgánmi a 

úradmi a Komisiou. 

_________________ _________________ 

36 Rozhodnutie Komisie C(2014) 462 final 

z 3. februára 2014 o ustanovení skupiny 

európskych regulačných orgánov pre 

audiovizuálne mediálne služby. 

36 Rozhodnutie Komisie C(2014) 462 final 

z 3. februára 2014 o ustanovení skupiny 

európskych regulačných orgánov pre 

audiovizuálne mediálne služby. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 35a) Smernicou sa formálne stanovuje 

úloha skupiny ERGA ako nezávislého, 

odborného poradného orgánu Komisie a 

fóra na výmenu skúseností a najlepších 

postupov medzi národnými regulačnými 

orgánmi alebo úradmi. Skupine ERGA sa 

zveruje určitá poradná úloha, pokiaľ ide 

o otázky právomoci a vydávanie stanovísk 

ku kódexom správania Únie založeným 

na spoluregulácii. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Skupina ERGA pozitívne prispieva 

ku konzistentnej regulačnej praxi a 

poskytuje Komisii poradenstvo o otázkach 

vykonávania na vysokej úrovni. Preto sa 

žiada, aby sa v tejto smernici formálne 

(36) Skupina ERGA pozitívne prispieva 

ku konzistentnej regulačnej praxi a 

poskytuje Komisii nezávislé poradenstvo o 

otázkach vykonávania na vysokej úrovni. 

Preto sa žiada, aby sa v tejto smernici 
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uznala a posilnila jej úloha. Skupina by 

preto touto smernicou mala byť opätovne 

ustanovená. 

formálne uznala a posilnila jej úloha. 

Skupina by preto touto smernicou mala byť 

opätovne ustanovená. 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) Komisia by mala mať možnosť 

obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek 

záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi 

mediálnymi službami a platformami na 

zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala 

pomáhať Komisii tým, že jej poskytne 

odborné znalosti a poradenstvo a bude 

uľahčovať výmenu najlepších postupov. 

Komisia by predovšetkým mala so 

skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie 

smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej 

konzistentné vykonávanie na celom 

jednotného digitálnom trhu. Skupina 

ERGA by na požiadanie Komisie mala 

poskytovať stanoviská k takým 

záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy 

správania Únie v oblasti ochrany 

maloletých osôb a nenávistných prejavov 

alebo audiovizuálne komerčné oznamy o 

potravinách s vysokým obsahom tuku, 

soli/sodíka a cukrov. 

(37) Komisia by mala mať možnosť 

obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek 

záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi 

mediálnymi službami a platformami na 

zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala 

pomáhať Komisii tým, že jej poskytne 

odborné znalosti a poradenstvo a bude 

uľahčovať výmenu najlepších postupov. 

Komisia by predovšetkým mala so 

skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie 

smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej 

konzistentné vykonávanie na celom 

jednotného digitálnom trhu. Skupina 

ERGA by na požiadanie Komisie mala 

poskytovať stanoviská k takým 

záležitostiam, ako sú právomoci a pravidlá 

a kódexy správania Únie v oblasti ochrany 

maloletých osôb, rasizmu, xenofóbie a 

nenávistných prejavov alebo audiovizuálne 

komerčné oznamy o potravinách s 

vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a 

cukrov. 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 38 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Touto smernicou nie je dotknutá 

možnosť členských štátov ukladať 

povinnosti na zabezpečenie 

vyhľadateľnosti a dostupnosti obsahu 

všeobecného záujmu podľa vymedzených 

cieľov všeobecného záujmu, ako je 

 Touto smernicou nie je dotknutá 

možnosť členských štátov ukladať 

povinnosti na zabezpečenie prístupu k 

obsahu všeobecného záujmu podľa 

vymedzených cieľov všeobecného záujmu 

a jeho primeranej viditeľnosti. Takéto 
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pluralita médií, sloboda prejavu a 

kultúrna rozmanitosť. Takéto povinnosti 

by sa mali uložiť len vtedy, ak je to 

potrebné na splnenie cieľov všeobecného 

záujmu jasne vymedzených členskými 

štátmi v súlade s právom Únie. V tejto 

súvislosti by mali členské štáty najmä 

preskúmať potrebu regulačného zásahu s 

ohľadom na výsledky pôsobenia trhových 

síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť 

pravidlá vyhľadateľnosti, mali by 

podnikom uložiť len primerané povinnosti 

vychádzajúce z legitímnych 

verejnopolitických záujmov. 

povinnosti by mali byť primerané a mali 

by spĺňať ciele všeobecného záujmu ako 

pluralita médií, sloboda prejavu, kultúrna 

a regionálna rozmanitosť, ako aj 

zachovanie jazyka, ktoré sú jasne 

vymedzené členskými štátmi v súlade s 

právom Únie. 

Odôvodnenie 

Pojem „vyhľadateľnosť“ je veľmi nejasný. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznané najmä v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Jej cieľom je najmä zabezpečiť plné 

rešpektovanie práva na slobodu prejavu, 

slobody podnikania, ako aj práva na súdne 

preskúmanie a podporovať uplatňovanie 

práv dieťaťa zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie. 

(39) Členské štáty majú pri vykonávaní 

tejto smernice povinnosť rešpektovať 
základné práva a dodržiavať zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie. Členské štáty by mali 

predovšetkým zabezpečiť, aby žiadne 

opatrenie prijaté na účely transpozície 

tejto smernice priamo ani nepriamo 

nenarúšalo právo na slobodu prejavu, 

slobodu podnikania a právo na súdne 

preskúmanie a aby sa podporovalo 

uplatňovanie práv dieťaťa zakotvené v 

Charte základných práv Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 39a) Ak sa ukáže, že vnútroštátne právo 

bráni uplatňovaniu jednej alebo viacerých 

základných slobôd zaručených zmluvou, 

možno využiť výnimky stanovené v práve 

Únie, ale iba vtedy, ak je to zlučiteľné so 

základnými právami presadzovanými 

Súdnym dvorom. Táto povinnosť súladu 

so základnými právami nepochybne patrí 

do pôsobnosti práva Únie, a teda aj do 

pôsobnosti charty. Uplatňovanie výnimiek 

zo strany členského štátu stanovené v 

práve EÚ s cieľom zdôvodniť marenie 

základnej slobody zaručenej zmluvou by 

sa preto malo považovať za „vykonávanie 

práva Únie“ v zmysle článku 51 ods. 1 

charty. 

Odôvodnenie 

V súlade s rozsudkom Súdneho dvora z 30. apríla 2014 vo veci C-390/12 – Pfleger a i. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 40 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Ak sa má zabezpečiť základná 

sloboda prijímania informácií a úplná a 

riadna ochrana záujmov divákov v Únii, 

kľúčové je právo na prístup k programom 

informujúcim o politickom dianí. 

Vzhľadom na rastúcu dôležitosť 

audiovizuálnych médií pre spoločnosť a 

demokraciu by sa správy a vysielanie o 

politickom dianí mali cezhranične 

sprístupňovať v rámci celej EÚ, a to v čo 

najväčšom rozsahu a bez toho, aby boli 

dotknuté autorské práva. 

(40) Ak sa má zabezpečiť základná 

sloboda prijímania informácií a úplná a 

riadna ochrana záujmov divákov v Únii, 

kľúčové je právo na prístup k programom 

informujúcim o politickom dianí. 

Vzhľadom na rastúcu dôležitosť 

audiovizuálnych médií pre spoločnosť a 

demokraciu by sa správy a vysielanie o 

politickom dianí mali cezhranične 

sprístupňovať v rámci celej EÚ, a to bez 

toho, aby boli dotknuté autorské práva. 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 42 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 42a) Členské štáty by mali podniknúť 

všetky potrebné opatrenia na zaistenie 

správnej, včasnej a účinnej transpozície a 

uplatňovania tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno aa 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

aa) „aa) „služba platformy na zdieľanie 

videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 

56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, ktorá spĺňa tieto požiadavky: 

aa) „služba platformy na zdieľanie 

videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 

56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, ktorá spĺňa všetky tieto požiadavky: 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) základným účelom služby alebo jej 

oddeliteľnej časti je poskytovanie 

programov a videí vytvorených 

používateľmi širokej verejnosti s cieľom 

informovať, zabávať alebo vzdelávať; 

iii) základným účelom služby alebo jej 

oddeliteľnej časti je poskytovanie 

programov a videí vytvorených 

používateľmi širokej verejnosti s cieľom 

informovať, zabávať alebo vzdelávať, 

prípadne služba zohráva významnú úlohu 

pri plnení tohto účelu; 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(ba) „ba) „video vytvorené 

používateľmi“ je súbor pohybujúcich sa 

obrazov so zvukom alebo bez zvuku 

predstavujúci samostatnú položku, ktorá je 

vytvorená a/alebo nahratá na platformu na 

zdieľanie videí jedným alebo viacerými 

používateľmi;“; 

ba) „video vytvorené používateľmi“ je 

súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom 

alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú 

položku, ktorá je vytvorená a/alebo nahratá 

na platformu na zdieľanie videí jedným 

alebo viacerými používateľmi nezávislými 

a oddelenými od platformy na zdieľanie 

videí; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Členské štáty podporia 

koreguláciu a samoreguláciu 

prostredníctvom kódexov správania 

prijatých na vnútroštátnej úrovni v 

oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, 

v takom rozsahu, ako to umožňujú ich 

právne systémy. Tieto kódexy musia byť 

všeobecne prijateľné pre hlavné 

zainteresované strany v dotknutých 

členských štátoch. Kódexy správania 

musia svoje ciele formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v 

prípade potreby aj príslušné účinné a 

primerané sankcie. 

7. Komisia podporí a umožní 

spolureguláciu a samoreguláciu 

prostredníctvom kódexov správania v 

oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, 

v takom rozsahu, ako to umožňujú 

vnútroštátne právne systémy. Tieto kódexy 

musia byť všeobecne prijateľné pre hlavné 

zainteresované strany a musí ich schváliť 

národný regulačný orgán alebo úrad. 

Kódexy správania musia svoje ciele a 

opatrenia formulovať zreteľne a 

jednoznačne. Poskytujú pravidelné, 

transparentné a nezávislé monitorovanie a 

hodnotenie dosahovania požadovaných 

cieľov. Stanovujú účinné a transparentné 

presadzovanie, a to aj vtedy, keď sa 

uplatňujú príslušné účinné a primerané 

sankcie.  Členské štáty zaistia, aby v 

prípade, že sa spolureguláciou nedosiahne 

želaná úroveň ochrany, národné 

regulačné orgány alebo úrady mali 

účinné presadzovacie právomoci, a to aj 

prostredníctvom vydávania záväzných 

kódexov správania a uplatňovania 

správnych sankcií. 

 



 

PE593.952v03-00 26/42 AD\1116083SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 4 – odsek 7a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Vkladá sa tento odsek: 

 7a.  Táto smernica a jej vykonávacie 

akty nemajú vplyv na smernicu 

2000/31/ES, najmä na jej články 14 a 15. 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči 

skupine osôb alebo členovi takejto 

skupiny vymedzenej na základe pohlavia, 

rasového alebo etnického pôvodu, 

náboženského vyznania alebo 

presvedčenia, zdravotného postihnutia, 

veku alebo sexuálnej orientácie.“ 

„Členské štáty primeranými prostriedkami 

zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 

služby poskytované poskytovateľmi 

mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje 

ich právomoc, neobsahovali žiadne 

podnecovanie k násiliu alebo nenávisti 

(nenávistné prejavy) voči osobe alebo 

skupine osôb vymedzenej na základe rasy, 

farby pleti, etnického alebo spoločenského 

pôvodu, genetických vlastností, jazyka, 

náboženstva alebo viery, politického alebo 

akéhokoľvek iného názoru, príslušnosti k 

národnostnej menšine, majetku, 

narodenia, zdravotného postihnutia, veku, 

pohlavia, rodového vyjadrenia, rodovej 

identity, sexuálnej orientácie, povahy 

pobytu alebo zdravotného stavu.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh   38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 6 a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých osôb. Na tento 

účel môžu členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb poskytovali divákom 

dostatočné informácie o obsahu, ktorý 

môže narušiť telesný alebo duševný vývin 

maloletých osôb. Na tento účel môžu 

členské štáty používať systém 

deskriptorov, ktoré označujú povahu 

obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a 

ktoré náležitým spôsobom varujú rodičov, 

aby obmedzili sledovanie určitých 

programov svojimi deťmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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

 „Členské štáty zabezpečia, aby sa služby 

poskytované poskytovateľmi mediálnych 

služieb, na ktorých sa vzťahuje ich 

právomoc, sprístupnili osobám so 

zrakovým a/alebo sluchovým postihnutím, 

a to aj prostredníctvom titulkov pre 

nepočujúcich a sluchovo postihnutých, 

tlmočenia do posunkového jazyka, 

zvukových správ a audiokomentára v 

prípade akejkoľvek vizuálnej informácie.  

Členské štáty by mali vyžadovať, aby 

poskytovatelia mediálnych služieb 

podávali každoročne správu o prístupnosti 

svojich služieb.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   40 

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

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno 

ga): 

 ga)  „audiovizuálne komerčné oznamy 

o hazardných hrách nesmú byť zacielené 

konkrétne na maloletých a musia 

obsahovať správu o zákaze hrania 

hazardných hier neplnoletými osobami s 

uvedením minimálneho veku, do ktorého 

je hranie hazardných hier neprípustné.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálných komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

programov so značným podielom detského 

publika, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

Členské štáty a Komisia podporia 

vytvorenie samoregulačných a 

koregulačných kódexov správania 

týkajúcich sa neprimeraných 

audiovizuálnych komerčných oznamov, 

ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do 

kanálov a audiovizuálnych programov pre 

deti, o potravinách a nápojoch 

obsahujúcich živiny a látky s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom, ktorých 

nadmerný príjem v celkovej strave sa 

neodporúča, najmä tuky, transmastné 

kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. 

 

Pozmeňujúci návrh   42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 11 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov a 

programov s významným podielom 

detského publika. 

2. Umiestňovanie produktov je 

prípustné vo všetkých audiovizuálnych 

mediálnych službách okrem 

spravodajských a publicistických 

programov, programov o spotrebiteľských 

záležitostiach, náboženských programov, 

ako aj kanálov a audiovizuálnych 

programov pre deti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 12  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby 

programy, ktoré by mohli narušiť telesný, 

duševný alebo morálny vývin maloletých, 

poskytované poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb, na 

ktorých sa vzťahuje právomoc týchto 

členských štátov, boli sprístupnené iba tak, 

že ich maloletí nebudú môcť za bežných 

okolností počuť ani sledovať. Takéto 

opatrenia môžu zahŕňať výber času 

vysielania, nástroje na overenie veku alebo 

iné technické opatrenia. Musia byť úmerné 

potenciálnemu škodlivému účinku 

programu. 

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby 

programy, ktoré by mohli narušiť telesný 

alebo duševný vývin maloletých, 

poskytované poskytovateľmi 

audiovizuálnych mediálnych služieb, na 

ktorých sa vzťahuje právomoc týchto 

členských štátov, boli sprístupnené iba tak, 

že ich maloletí nebudú môcť za bežných 

okolností počuť ani sledovať. Takéto 

opatrenia môžu zahŕňať výber času 

vysielania, nástroje na overenie veku alebo 

iné technické opatrenia. Musia byť úmerné 

potenciálnemu škodlivému účinku 

programu, nesmú viesť k žiadnemu 

dodatočnému spracúvaniu osobných 

údajov a nesmú mať vplyv na článok 8 

nariadenia (EÚ) 2016/679. 

Najškodlivejší obsah, ako napríklad 

bezdôvodné násilie a pornografia, musia 

podliehať najprísnejším opatreniam, ako je 

kódovanie a účinné rodičovské kontroly.“ 

Najškodlivejší obsah, ako napríklad 

bezdôvodné násilie a pornografia, musia 

podliehať najprísnejším opatreniam, ako je 

kódovanie a účinné rodičovské kontroly.“ 

 Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia 

prijaté na ochranu maloletých pred 

programami a obsahmi, ktoré môžu 

narušiť ich telesný alebo duševný vývin a 

ktoré poskytujú poskytovatelia 
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audiovizuálnych mediálnych služieb, na 

ktorých sa vzťahuje právomoc týchto 

členských štátov, boli nevyhnutné a 

primerané a v plnej miere rešpektovali 

záväzky stanovené v charte, najmä tie, 

ktoré sú uvedené v jej hlave III 

a článku 52. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 

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

zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem 

na zdieľanie videí prijali primerané 

opatrenia na: 

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 

14 a 15 smernice 2000/31/ES, Komisia a 

členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí prijali primerané opatrenia na: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ  

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ochranu maloletých pred obsahom, 

ktorý by mohol narušiť ich telesný, 

duševný alebo morálny vývoj; 

a) ochranu všetkých maloletých pred 

obsahom, ktorý by mohol narušiť ich 

telesný alebo duševný vývoj; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ochranu všetkých obyvateľov pred 

obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb 

alebo členovi takejto skupiny vymedzenej 

podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby 

pleti, náboženského vyznania, rodového 

pôvodu či národného alebo etnického 

pôvodu. 

b) ochranu všetkých obyvateľov pred 

obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k 

násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb 

alebo členovi takejto skupiny vymedzenej 

podľa rasy, farby pleti, etnického alebo 

spoločenského pôvodu, genetických 

vlastností, jazyka, náboženstva alebo 

viery, politického alebo akéhokoľvek 

iného názoru, príslušnosti k národnostnej 

menšine, majetku, narodenia, 

zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, 

rodového vyjadrenia, rodovej identity, 

sexuálnej orientácie, povahe pobytu alebo 

zdravotného stavu. Tieto dôvody sú 

určené na ďalšie objasnenie 

charakteristiky „verejného podnecovania 

k násiliu alebo nenávisti“, pričom však 

obmedzenie sprístupnenia 

audiovizuálneho obsahu sa nezakladá iba 

na týchto dôvodoch.  Členské štáty 

zabezpečia, aby sa zohľadňovali všetky 

okolnosti, napríklad zámer, a aby sa 

rešpektovala sloboda prejavu, najmä 

umeleckého, literárneho a žurnalistického 

prejavu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) definovanie a uplatňovanie pojmov 

podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako 

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

ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo 

morálny vývin maloletých, v súlade s 

článkami 6 a 12, v podmienkach 

poskytovateľov platforiem na zdieľanie 

videí; 

a) spresnenie charakteristiky a 

uplatňovanie pojmov podnecovania k 

násiliu alebo nenávisti, ako je uvedené v 

odseku 1 písm. b), a obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný alebo duševný vývin 

maloletých, v súlade s článkami 6 a 12, v 

podmienkach poskytovateľov platforiem 

na zdieľanie videí; Členské štáty 

zabezpečia, aby opatrenia založené na 
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podmienkach poskytovateľov boli 

povolené len v prípade, že vnútroštátne 

procesné pravidlá poskytujú 

používateľom možnosť uplatniť si svoje 

práva pred súdom, keď sa o takýchto 

opatreniach dozvedia; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

mechanizmov, vďaka ktorým budú 

používatelia platforiem na zdieľanie videí 

môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, ktorý je uložený na tejto platforme; 

b) zriadenie a prevádzkovanie 

transparentných a užívateľsky 

ústretových mechanizmov, vďaka ktorým 

budú používatelia platforiem na zdieľanie 

videí môcť dotknutým poskytovateľom 

platforiem na zdieľanie videí nahlasovať 

alebo označovať obsah uvedený v odseku 

1, hostovaný na ich platforme; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný, duševný alebo morálny vývin 

maloletých; 

c) zriadenie a prevádzkovanie 

efektívnych systémov na overenie veku pre 

používateľov platforiem na zdieľanie videí 

v prípade obsahu, ktorý môže narušiť 

telesný alebo duševný vývin maloletých. 

Tieto systémy nesmú viesť k žiadnemu 

dodatočnému spracúvaniu osobných 

údajov a nesmú mať vplyv na článok 8 

nariadenia (EÚ) 2016/679; 
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Pozmeňujúci návrh   50 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov umožňujúcich používateľom 

platforiem na zdieľanie videí hodnotiť 

obsah uvedený v odseku 1; 

(d) zriadenie a prevádzkovanie ľahko 

použiteľných systémov umožňujúcich 

používateľom platforiem na zdieľanie videí 

hodnotiť obsah uvedený v odseku 1; 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovanie systémov rodičovskej 

kontroly v prípade obsahu, ktorý môže 

narušiť telesný, duševný alebo morálny 

vývin maloletých; 

e) poskytovanie koncovými 

používateľmi ovládaných systémov 

rodičovskej kontroly v prípade obsahu, 

ktorý môže narušiť telesný alebo duševný 

vývin maloletých; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom, na aký 

účel slúži nahlasovanie a označovanie 

uvedené v bode b). 

f) zriadenie a prevádzkovanie 

systémov, prostredníctvom ktorých 

poskytovatelia platforiem na zdieľanie 

videí vysvetľujú používateľom platnosť a 

účel nahlasovania a označovania 

uvedeného v bode b). 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty 

podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 

7. 

3. Na účely vykonávania opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2 Komisia 

podporí spolureguláciu podľa článku 4 

ods. 7 prijatím usmernení, ktorými sa 

zabezpečí, aby kódexy správania boli v 

súlade s ustanoveniami tejto smernice a v 

plnej miere rešpektovali záväzky 

stanovené v Charte základných práv, 

najmä jej článku 52. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie vhodnosti 

opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 

prijatých poskytovateľmi platformy na 

zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto 

úlohu orgánom určeným v súlade s 

článkom 30. 

4. Členské štáty zavedú potrebné 

mechanizmy na posúdenie zákonnosti, 

transparentnosti, nevyhnutnosti, účinnosti 

a proporcionality opatrení uvedených v 

odsekoch 2 a 3 prijatých poskytovateľmi 

platformy na zdieľanie videí. Členské štáty 

zveria túto úlohu orgánom určeným v 

súlade s článkom 30.  Nezávislé národné 

regulačné orgány alebo úrady poskytnú 

potrebné usmernenia na zaistenie toho, 

aby boli prijaté opatrenia v súlade so 

slobodou prejavu, aby tieto opatrenia boli 

prijaté na základe predchádzajúceho 

povolenia súdneho orgánu a zahŕňali 

nutnosť informovať používateľov. 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať 

prísnejšie opatrenia voči nezákonnému 

obsahu. V závislosti od konkrétneho 

prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení 

povinné dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ. 

5. Členské štáty nepoužijú voči 

poskytovateľom platforiem na zdieľanie 

videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než 

opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. 

Členským štátom to nebráni ukladať popri 

primeraných opatreniach, ktoré už prijali 

poskytovatelia platformy na zdieľanie 

videí, prísnejšie opatrenia voči 

nezákonnému obsahu za predpokladu, že 

akékoľvek opatrenia prijaté na účely tejto 

smernice s cieľom obmedziť online 

distribúciu alebo iné sprístupnenie 

nezákonného obsahu verejnosti sú v 

súlade s Chartou základných práv, 

vzťahujú sa iba na to, čo je nevyhnutné a 

primerané, a sú prijaté na základe 

predchádzajúceho povolenia súdu. V 

závislosti od konkrétneho prípadu sú pri 

prijímaní takýchto opatrení povinné 

dodržiavať podmienky stanovené 

uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, 

ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 

smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 

smernice 2011/93/EÚ.  Členské štáty 

nesmú od poskytovateľov platforiem na 

zdieľanie videí požadovať uplatňovanie 

žiadneho prísnejšieho kontrolného 

opatrenia ex ante. 

 

Pozmeňujúci návrh   56 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 28a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 6. Členské štáty zabezpečia, aby 
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existovali mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

existovali účinné mechanizmy podávania 

sťažností a nápravy na urovnávanie sporov 

vrátane postupu odporu voči oznámeniu 
medzi používateľmi a poskytovateľmi 

platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa 

uplatňovania primeraných opatrení 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

 

Pozmeňujúci návrh   57 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 20 

Smernica 2010/13/EÚ 

Kapitola XI – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„REGULAČNÉ ORGÁNY ČLENSKÝCH 

ŠTÁTOV“ 

„REGULAČNÉ ORGÁNY ALEBO 

ÚRADY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV“ 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát určí jeden alebo 

viaceré nezávislé národné regulačné 

orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

právne oddelené a funkčne nezávislé od 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

1. Každý členský štát transparentným 

spôsobom určí jeden alebo viaceré 

nezávislé národné regulačné orgány alebo 

úrady. Členské štáty zabezpečia, aby tieto 

orgány boli právne oddelené a funkčne 

nezávislé od akejkoľvek vlády alebo 

akéhokoľvek iného verejného alebo 

súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť, aby členské štáty zriadili 

regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad 

rôznymi sektormi. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 
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Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty zabezpečia, aby bol 

proces nominácie na post vedúceho 

národného regulačného orgánu alebo 

úradu alebo členov kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu alebo úradu 

transparentný a zaručoval požadovaný 

stupeň nezávislosti potrebný na plnenie 

jeho funkcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány vykonávali svoje 

právomoci nestranne a transparentne a v 

súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa 

týka plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, 

vnútorného trhu a podporovania 

spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Členské štáty zabezpečia, aby národné 

regulačné orgány alebo úrady vykonávali 

svoje právomoci nestranne a transparentne 

a v súlade s cieľmi tejto smernice, najmä 

čo sa týka plurality médií, 

nediskriminácie, kultúrnej rozmanitosti, 

ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a 

podporovania spravodlivej hospodárskej 

súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh   61 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány mali primerané 

právomoci na presadzovanie práva, vďaka 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány alebo úrady 

mali primerané právomoci a prostriedky na 

presadzovanie práva, vďaka ktorým si 
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ktorým si môžu účinne plniť funkcie. môžu účinne plniť funkcie. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu 

plniaceho túto úlohu v rámci národného 

regulačného orgánu môžu byť odvolaní z 

funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 

požiadavky kladené na plnenie ich 

povinností, ktoré sú stanovené vopred vo 

vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 

odvolaní sa zverejní spolu s jeho 

odôvodnením. 

5. Vedúci národného regulačného 

orgánu alebo úradu alebo členovia 

kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v 

rámci národného regulačného orgánu alebo 

úradu môžu byť odvolaní z funkcie len v 

prípade, ak prestali spĺňať požiadavky 

kladené na plnenie ich povinností, ktoré sú 

stanovené vopred vo vnútroštátnom práve, 

a na základe odôvodneného 

predchádzajúceho oznámenia. 

Rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu s 

jeho odôvodnením. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 1  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto sa zriaďuje skupina 

európskych regulačných orgánov pre 

audiovizuálne mediálne služby (ERGA). 

1. Týmto sa zriaďuje skupina 

európskych regulačných orgánov pre 

audiovizuálne mediálne služby (ERGA) 

ako nezávislá odborná poradná skupina 

Komisie a fórum na výmenu skúseností a 

najlepších postupov medzi národnými 

regulačnými orgánmi alebo úradmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   64 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 
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Článok 30 a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie 

sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo – v 

prípade absencie národného regulačného 

orgánu – inými zástupcami podľa výberu 

na základe postupov týchto orgánov, 

pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na 

audiovizuálne mediálne služby. Na 

zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje 

zástupca Komisie. 

2. Pozostáva z nezávislých národných 

regulačných orgánov alebo úradov v 

oblasti audiovizuálnych mediálnych 

služieb, ktoré môžu zahŕňať tie 

regionálne nezávislé regulačné orgány a 

úrady, ktoré majú plné právomoci v 

oblasti audiovizuálnych mediálnych 

služieb. Tie sú zastúpené vedúcimi alebo 

nominovanými vysokými predstaviteľmi 

národných regulačných orgánov alebo 

úradov alebo – v prípade absencie 

národného regulačného orgánu alebo 

úradu – inými zástupcami podľa výberu na 

základe postupov týchto orgánov alebo 

úradov, pričom ich hlavnou úlohou je 

dohliadať na audiovizuálne mediálne 

služby. Na zasadnutiach skupiny sa 

zúčastňuje zástupca Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

konzistentného vykonávania regulačného 

rámca pre audiovizuálne mediálne služby 

vo všetkých členských štátoch; 

a) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v jej úsilí o zabezpečenie 

koherentného, konzistentného a 

transparentného vykonávania regulačného 

rámca pre audiovizuálne mediálne služby 

vo všetkých členských štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s 

cieľom zhromaždiť potrebné informácie; 

b) poskytuje poradenstvo a pomáha 

Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb v 

právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, 

na účely informovania Komisie o 

niektorých otázkach môže skupina 

konzultovať s účastníkmi trhu, 

spotrebiteľmi, príslušnými organizáciami 

občianskej spoločnosti a koncovými 

používateľmi s cieľom zhromaždiť 

potrebné informácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30a – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zabezpečuje výmenu skúseností a 

najlepších postupov pri uplatňovaní 

regulačného rámca pre audiovizuálne 

mediálne služby; 

c) stanovuje usmernenia a 

zabezpečuje výmenu skúseností a 

najlepších postupov pri uplatňovaní 

regulačného rámca pre audiovizuálne 

mediálne služby; 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3 a 4; 

d) spolupracuje a poskytuje svojim 

členom informácie potrebné na 

uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ 

ide o jej články 3, 4 a 28a; 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 30 a – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

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

9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej 

záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych 

mediálnych služieb, najmä v oblasti 

ochrany maloletých a podnecovania k 

nenávisti.“ 

e) na žiadosť Komisie vydáva 

stanoviská o otázkach uvedených v článku 

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

9 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 28a a o 

každej záležitosti týkajúcej sa 

audiovizuálnych mediálnych služieb, 

najmä v oblasti ochrany maloletých a 

podnecovania k nenávisti.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 23 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 33 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri roky 

po prijatí] a potom každé tri roky Komisia 

predloží Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru správu o uplatňovaní tejto 

smernice. 

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri roky 

po prijatí] a potom každé tri roky Komisia 

predloží Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru správu o uplatňovaní tejto 

smernice, a to aj o vplyve vykonávacích 

opatrení na základné práva zakotvené v 

Charte základných práv, najmä na 

slobodu prejavu a právo na informácie, 

stanovené v článku 11. 
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