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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 25-171

Návrh stanoviska (PE 368.033v01-00)
Gianni De Michelis
Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho 
vysielania 

Návrh smernice (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ODÔVODNENIE 1 A (nové)

(1a) Revízia smernice 89/552/EHS by sa 
mala v prvom rade zameriavať na zoh
ľadnenie zmien a posilnenie hospodárskej 
súťaže v sektore audiovizuálnych 
mediálnych služieb na celosvetovom trhu. 
Liberálnejší a priamejší regulačný rámec 
podporí hospodársky rast, tvorbu 
pracovných miest a inováciu, čo je v súlade 
s lisabonskou stratégiou.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ODÔVODNENIE 2 A (nové)

(2a) Sloboda a pluralita médií je 
predpokladom plného dodržiavania práva 
na slobodu prejavu a informácií. 
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské
práva uznáva, že štáty sú povinné ochra
ňovať pluralitu médií a v prípade potreby 
prijímať opatrenia na jej zaručenie.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza zo zásady, že médiá predstavujú kultúrny aj 
ekonomický tovar. V tejto smernici by sa preto mali rovnako ako v príslušných platných 
právnych predpisoch zohľadniť oba tieto aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ODÔVODNENIE 3

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na 
tieto služby.

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu, vzdelávanie
a kultúru a samotná povaha 
audiovizuálnych služieb, ktoré sú zároveň
kultúrnym aj ekonomickým tovarom, 
odôvodňuje uplatňovanie osobitných 
pravidiel na tieto služby, aby sa zachovali 
najmä základné slobody a práva zakotvené
v Charte základných práv Európskej únie, 
Európskom dohovore o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd a Pakte OSN o ob
čianskych a politických slobodách a aby sa 
zaručila ochrana neplnoletých osôb 
a ohrozených alebo postihnutých ľudí.

Or. fr

Odôvodnenie
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Audiovizuálne služby by sa mali posudzovať z hľadiska ich trhovej aj kultúrnej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ODÔVODNENIE 3

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na 
tieto služby.

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na 
tieto služby; keďže v odporúčaní Rady 
Európy 1466(2000) sa potvrdzuje, že médiá
by mali občanom poskytovať možnosť
kriticky posudzovať a interpretovať realitu 
a lepšie využívať stále rastúce množstvo 
informácií, ktorými sú bombardovaní; keď
že po vhodnej regulácii takýchto služieb by 
občania okrem toho mali mať možnosť
vybrať si najvhodnejšie médiá a typy 
komunikácie, čo im umožní v plnom 
rozsahu vykonávať právo na slobodu 
informácií a prejavu.

Or. it

Odôvodnenie

Navrhované nové znenie vychádza zo zásady, že médiá sú kultúrnym aj ekonomickým tovarom 
a že v smernici by sa preto mali zohľadniť oba tieto aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ODÔVODNENIE 3

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na 
tieto služby.

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií
a obsahu, ktorý prinášajú, pre spoločnosti, 
demokraciu a kultúru odôvodňuje, aby sa na 
tieto služby uplatňovali osobitné pravidlá
zamerané predovšetkým na zaručenie 
a posilnenie pluralizmu vo všetkých rozli
čných formách informačných médií.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ODÔVODNENIE 3

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na 
tieto služby.

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu a kultúru odôvod
ňuje uplatňovanie obmedzených osobitných 
pravidiel na tieto služby, ale len tam, kde je 
to absolútne nevyhnutné.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme konkurencieschopnosti by audiovizuálne mediálne služby nemali byť príliš zaťažené
predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ODÔVODNENIE 4

(4) Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých 
a stredných podnikoch, a podporujú
ekonomický rast a investície.

(4) Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých 
a stredných podnikoch, a podporujú
ekonomický rast a investície. Uľahčenie 
technického prístupu k audiovizuálnym slu
žbám pre všetkých, najmä pre zraniteľné
skupiny obyvateľstva, ako sú postihnutí a 
starší ľudia, pomôže vytvoriť z 
audiovizuálnych služieb dynamické a 
konkurencieschopné odvetvie. Podpora 
firiem, ktoré to uznajú, prispeje nielen k 
plneniu cieľa začlenenia, ale aj cieľa 
podpory výskumu a zamestnanosti.

Or. fr

Odôvodnenie
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Narastajúca populácia starších ľudí a veľký počet postihnutých ľudí v EÚ si vyžaduje, aby sa 
ich prístup k programom zvážil zo sociálneho aj ekonomického hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ODÔVODNENIE 4

(4) Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých 
a stredných podnikoch, a podporujú
ekonomický rast a investície.

(4) Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä pre malé
a stredné podniky, a podporujú ekonomický
rast a investície. Táto smernica by nemala 
brániť rozvoju nových služieb predčasnými 
a obmedzujúcimi právnymi ustanoveniami.

Or. en

Odôvodnenie

Zrevidovaná smernica by mala podporovať, nie brzdiť, rozvoj nových audiovizuálnych slu
žieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ODÔVODNENIE 5

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť
sa narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj 
zlepšiť právnu istotu a uplatniť aspoň
základný stupeň koordinovaných pravidiel 
na všetky audiovizuálne mediálne služby.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V tejto oblasti neexistuje právna neistota. Služby na požiadanie už priamo upravuje smernica 
o elektronickom obchode (odôvodnenie 18) a ďalšie samoregulačné systémy (článok 16 ods. 
2). V tomto návrhu sa používajú nejasné definície a v skutočnosti by vytvoril väčšiu právnu 
neistotu.

Hodnotenie dosahu, ktoré vypracovala Komisia, dostatočne nepreukázalo, že pre nelineárne 
služby existujú nerovnaké podmienky. Nedokázalo ani to, že prospech z harmonizácie by bol 
dostatočný na vyrovnanie nákladov. Nerovnaké podmienky sú v každom prípade otázkou 
hospodárskej súťaže, nie otázkou, ktorá by sa mala riešiť prostredníctvom vnútorného trhu, 
a preto neoprávňuje k začleneniu do smernice o jednotnom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ODÔVODNENIE 5

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby.

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, ktoré patria na ten istý trh. Preto
je potrebné nielen vyhnúť sa narušovaniu 
hospodárskej súťaže, ale aj zlepšiť právnu 
istotu a uplatniť aspoň základný stupeň
koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby upravené
touto smernicou. Nový, rozšírený rozsah 
pôsobnosti smernice by sa preto mal vz
ťahovať na tie typy nelineárnych 
mediálnych služieb, ktoré ponúkajú obsah 
a programy už upravené smernicou Rady 
89/552/EHS (smernica o televízii bez 
hraníc).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ODÔVODNENIE 5
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(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby.

(5) Keďže zavedenie vlastných predpisov 
o nových audiovizuálnych mediálnych slu
žbách členskými štátmi by mohlo pre 
európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby vytvoriť
právnu neistotu a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, je potrebné nielen vyhnúť sa naru
šovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlepšiť
právnu istotu a uplatniť zásadu krajiny 
pôvodu ako najdôležitejšie základné
pravidlo v tomto sektore.

Or. en

Odôvodnenie

Je diskutabilné, či existuje právna neistota, lebo služby na požiadanie upravuje smernicoa 
o elektronickom obchode. Zásada krajiny pôvodu okrem toho v tejto smernici aj v smernici 
o elektronickom obchode poskytuje najdôležitejšiu právnu istotu pre poskytovateľov služieb 
a umožňuje im vykonávať činnosť aj za hranicami ich štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ODÔVODNENIE 5

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby.

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby s cieľom 
prispieť k dokončeniu vnútorného trhu a u
ľahčiť vytvorenie spoločného informa
čného priestoru.

Or. fr
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Odôvodnenie

Navrhované predpisy by mali mať dvojaký pozitívny účinok: mali by posilniť audiovizuálny 
trh a prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ODÔVODNENIE 5

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby.

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň jednotných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby, a to bez oh
ľadu na to, či sa vysielajú na základe pevne 
stanoveného plánu programov alebo na po
žiadanie.

Or. it

Odôvodnenie

Na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi mediálnymi službami založenými na 
rôznych technológiách je potrebný jednotný súbor opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ODÔVODNENIE 6
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(6) Komisia prijala oznámenie o budúcnosti 
európskej regulačnej politiky 
v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôraz
ňuje, že regulačná politika v tomto sektore 
musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté
verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, 
právo na informácie, ochrana neplnoletých 
osôb a ochrana spotrebiteľov.

(6) Komisia prijala oznámenie o budúcnosti 
európskej regulačnej politiky 
v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôraz
ňuje, že regulačná politika v tomto sektore 
musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté
verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, 
právo na informácie, potreba plurality 
médií, ochrana neplnoletých osôb, ochrana 
spotrebiteľov a činnosť na zvýšenie 
verejnej informovanosti a mediálnych 
znalostí.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ODÔVODNENIE 6

(6) Komisia prijala oznámenie o budúcnosti 
európskej regulačnej politiky 
v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôraz
ňuje, že regulačná politika v tomto sektore 
musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté
verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, 
právo na informácie, ochrana neplnoletých 
osôb a ochrana spotrebiteľov.

(6) Komisia prijala oznámenie o budúcnosti 
európskej regulačnej politiky 
v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôraz
ňuje, že regulačná politika v tomto sektore 
musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté
verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, 
právo na informácie, ochrana neplnoletých 
osôb, ochrana spotrebiteľov a zásada 
univerzálneho prístupu všetkých skupín 
verejnosti vrátane tých, ktoré sú najviac 
znevýhodnené.

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je zohľadniť záujmy znevýhodnených sociálnych skupín (postihnutých 
osôb, starých ľudí atď.) v súvislosti s právom na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ODÔVODNENIE 6 A (nové)
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(6a) Podpora konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu, ktorého dôležitou sú
časťou je audiovizuálny sektor, má kľú
čový význam pre dosiahnutie politických cie
ľov lisabonskej stratégie. V záujme 
posilnenia konkurencieschopnosti 
audiovizuálneho sektora by sa preto mali 
vo vhodnom regulačnom rámci podporovať
primerané spôsoby financovania. Je preto 
nevyhnutné, aby bol audiovizuálny sektor 
dynamický a ziskový, a na to je potrebné, 
aby regulácia bola čo najmenej rušivá.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o doplnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 6 pána De Michelisa. Aby mohli by
ť audiovizuálne mediálne služby konkurencieschopné, nesmú byť príliš zaťažené predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gunnar Hökmark

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ODÔVODNENIE 6 A (nové)

(6a) Zásada krajiny pôvodu má kľúčový
význam pre vznik paneurópskeho 
audiovizuálneho trhu so silným sektorom 
produkujúcim európsky obsah. Táto zásada 
okrem toho zaručuje právo divákov na 
výber zo širokej ponuky európskych 
programov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ODÔVODNENIE 6 A (nové)
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(6a) Lisabonská stratégia, ktorá je 
zameraná na podporu 
konkurencieschopného hospodárstva zalo
ženého na vedomostiach, si vyžaduje trvalé
investície do infraštruktúry tohto odvetvia a 
zavedenie inovatívnych nových informa
čných a komunikačných technológií spolu 
s potrebným výskumom, aby sa na 
európskom trhu podarilo vytvoriť
prosperujúci a vysoko produktívny sektor 
vysielania, ktorého významnou zložkou sú
audiovizuálne služby.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ODÔVODNENIE 6 A (nové)

(6a) Silný európsky priemysel, zahŕňajúci 
tradičný aj tvoriaci sa audiovizuálny sektor, 
riadne regulovaný a podporovaný veľkými 
investíciami a úspešnými informačnými 
a komunikačnými technológiami, prispeje 
k splneniu cieľa lisabonskej stratégie, 
ktorým je dosiahnuť, aby sa Európska únia 
do roku 2010 stala 
najkonkurencieschopnejším 
a najdynamickejším hospodárstvom. Tento 
právny predpis musí vytvoriť správnu 
regulačnú rovnováhu v prostredí
hospodárskej súťaže v Únii, ktorá je 
nevyhnutná na to, aby mu firmy, ktoré
poskytujú investície a vytvárajú pracovné
miesta, dôverovali.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ODÔVODNENIE 6 B (nové)
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(6b) V kontexte lisabonskej stratégie je dôle
žité zohľadniť vývoj produkcie 
s európskym obsahom, a to tým, že sa 
vytvorí politický rámec s ohľadom najmä
na vlastníctvo a využívanie práv, ktorý by 
bol zameraný na dosiahnutie rovnováhy 
medzi požiadavkami na šírenie
a distribúciu obsahu a potrebou chrániť
výsadné práva vlastníkov autorských práv.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ODÔVODNENIE 7

(7) Komisia prijala iniciatívu „i2010: 
Európska informačná spoločnosť“, aby 
podporila rast a pracovné miesta v informa
čnej spoločnosti a mediálnom priemysle. 
i2010 je komplexná stratégia navrhnutá s cie
ľom povzbudiť rozvoj digitálnej ekonómie v 
kontexte konvergencie informačných 
a mediálnych služieb, sietí a zariadení
modernizáciou a využitím všetkých nástrojov 
politiky EÚ: regulačných nástrojov, výskumu 
a partnerstva s priemyslom. Komisia sa 
zaviazala vytvoriť konzistentný rámec 
vnútorného trhu pre informačnú spoločnosť
a mediálne služby modernizáciou právneho 
rámca pre audiovizuálne služby, počnúc 
návrhom Komisie z roku 2005 modernizovať
smernicu o televízii bez hraníc.

(7) Komisia prijala iniciatívu „i2010: 
Európska informačná spoločnosť“, aby 
podporila rast a pracovné miesta v informa
čnej spoločnosti a mediálnom priemysle. 
i2010 je komplexná stratégia navrhnutá s cie
ľom povzbudiť produkciu s európskym 
obsahom a rozvoj digitálnej ekonómie v 
kontexte konvergencie informačných 
a mediálnych služieb, sietí a zariadení
modernizáciou a využitím všetkých nástrojov 
politiky EÚ: regulačných nástrojov, výskumu 
a partnerstva s priemyslom. Komisia sa 
zaviazala vytvoriť konzistentný rámec 
vnútorného trhu pre informačnú spoločnosť
a mediálne služby modernizáciou právneho 
rámca pre audiovizuálne služby, počnúc 
návrhom Komisie z roku 2005 modernizovať
smernicu o televízii bez hraníc.

Or. fr

Odôvodnenie

Produkcia európskeho obsahu by mala viesť hospodárstvo založené na vedomostiach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ODÔVODNENIE 9

(9) Táto smernica zlepšuje dodržiavanie 
základných práv a v plnej miere uplat
ňuje zásady uznané Chartou základných práv 
Európskej únie, najmä jej článkom 11. V 
tomto ohľade táto smernica žiadnym 
spôsobom nebráni členským štátom uplat
ňovať ich ústavné predpisy súvisiace so 
slobodou tlače a slobodou prejavu 
v médiách.

(9) Táto smernica pomáha posilniť dodr
žiavanie základných práv a v plnej miere 
uplatňuje zásady uznané Chartou základných 
práv Európskej únie, najmä jej článkom 11. 
V tomto ohľade táto smernica žiadnym 
spôsobom nebráni členským štátom uplat
ňovať ich ústavné predpisy súvisiace so 
slobodou tlače a slobodou prejavu 
v médiách.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ODÔVODNENIE 10

(10) V dôsledku zavedenia minimálneho 
súboru harmonizovaných povinností v
článkoch 3c až 3h a v oblastiach 
harmonizovaných touto smernicou sa 
členské štáty už nemôžu odchýliť od zásady 
krajiny pôvodu so zreteľom na ochranu 
neplnoletých osôb a boj proti podnecovaniu 
k nenávisti na základe rasy, pohlavia, nábo
ženstva alebo štátnej príslušnosti a proti 
porušovaniu ľudskej dôstojnosti v prípade 
jednotlivých osôb alebo na ochranu 
spotrebiteľov podľa článku 3 ods. 4 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES.

(10) Táto smernica zavádza v článkoch 3c a
ž 3h minimálny súbor harmonizovaných 
povinností v oblasti ochrany neplnoletých 
osôb, ľudskej dôstojnosti a spotrebiteľa pre 
všetky audiovizuálne mediálne služby.  
Platia aj ustanovenia smernice 2000/31/ES 
Európskeho parlamentu a Rady o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä
o elektronickom obchode, (smernica 
o elektronickom obchode), najmä zásada 
krajiny pôvodu a ustanovenia 
o zodpovednosti (výnimky zo 
zodpovednosti). Členské štáty okrem toho 
stále majú právo prijímať opatrenia na 
základe verejného záujmu podľa článku 3 
ods. 4 smernice o elektronickom obchode.  

----------------------------
1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.  

Or. de
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Odôvodnenie

V odôvodneniach sa musí jasne uviesť, že sa zachováva právo členských štátov prijímať
opatrenia podľa článku 3 ods. 3 až 5 smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady 
(smernice o elektronickom obchode) z dôvodu verejného záujmu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ODÔVODNENIE 11

(11) Smernica 2002/21/ES Európskeho 
parlamentu a Rady podľa svojho článku 1 
ods. 3 sa nedotýka opatrení prijatých na 
úrovni Spoločenstva alebo vnútroštátnej 
úrovni so zámerom sledovať ciele v
šeobecného záujmu, najmä vo vzťahu 
k regulácii obsahu a audiovizuálnej politike.

(11) Smernica 2002/21/ES Európskeho 
parlamentu a Rady (rámcová smernica) 
ustanovila jednotný právny rámec pre v
šetky prenosové siete a služby, ale podľa 
svojho článku 1 ods. 3 sa nedotýka opatrení
prijatých na úrovni Spoločenstva alebo 
vnútroštátnej úrovni so zámerom sledovať
ciele všeobecného záujmu, najmä vo vzťahu 
k regulácii obsahu a audiovizuálnej politike v 
súlade so zásadou technologickej 
neutrality, ktorá oprávňuje oddelenie 
regulácie prenosu od regulácie obsahu.

Or. fr

Odôvodnenie

Zásada technologickej neutrality umožňuje absolútnu slobodu rozvoja prenosových 
technológií, ktoré spĺňajú príslušné normy a predpisy, a umožňuje aj uplatňovať pri regulácii 
obsahu jednotný rámec. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ODÔVODNENIE 12
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(12) V žiadnom ustanovení tejto smernice by 
sa od členských štátov nemalo vyžadovať, 
a ani by sa nemali povzbudzovať, aby 
zavádzali nový systém vydávania licencií
alebo administratívneho oprávňovania pre 
akýkoľvek typ média.

(12) V žiadnom ustanovení tejto smernice by 
sa od členských štátov nemalo vyžadovať, 
a ani by sa nemali povzbudzovať, aby 
zavádzali nový systém vydávania licencií
alebo administratívneho oprávňovania pre 
akýkoľvek typ média. Takisto by nemalo by
ť možné odoberať licencie alebo 
administratívne oprávnenia bez 
predchádzajúceho vyjadrenia súdu.  

Or. es

Odôvodnenie

Právne normy EÚ zaručujú slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez 
zasahovania štátnych orgánov.  Občania nesmú stratiť právo prijímať informácie cez kanál, 
ktorý si obvykle ladia, bez predchádzajúceho vyjadrenia súdu. Účinná ochrana základných 
práv a slobôd je priamou zodpovednosťou sudcov a súdov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ODÔVODNENIE 13

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky.

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
činnosti, ktoré sú primárne nehospodárske, 
ako sú čisto súkromné internetové stránky, 
distribúcia a výmena audiovizuálneho 
materiálu na vyjadrenie osobných názorov, 
služby, ktoré šíria audiovizuálny obsah 
vytvorený užívateľmi na výmenu v rámci 
komunít so spoločnými záujmami alebo iné
nelineárne služby, ktoré nemajú jasný
dosah na podstatnú časť verejnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Objasnenie by malo pomôcť ubezpečiť užívateľov o tom, že smernica nezmení spôsob, ktorým 
využívajú tvorivý potenciál internetu vrátane online audiovizuálneho materiálu, ktorý musí
dodržiavať len trestnoprávne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ODÔVODNENIE 13

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už
plánované, alebo na požiadanie. Jej rozsah 
sa však obmedzuje na služby, ako ich 
definuje zmluva, a preto sa vzťahuje na v
šetky formy hospodárskych činností vrátane 
podnikania vo verejných službách, no nevz
ťahuje sa na nehospodárske činnosti, ako 
sú čisto súkromné internetové stránky.

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už sa redak
čný prístup a zodpovednosť poskytovateľa 
odráža v pláne programov alebo v katalógu 
vypracovanom v profesionálnom rámci a 
podľa profesionálnych kritérií. Jej rozsah sa 
však obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách.

Or. fr

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje zodpovednosť poskytovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ODÔVODNENIE 13
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(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky 
formy hospodárskych činností vrátane 
podnikania vo verejných službách, no nevz
ťahuje sa na nehospodárske činnosti, ako sú
čisto súkromné internetové stránky.

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Rozsah tejto smernice 
sa však obmedzuje na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby, ako sú
definované nižšie a ako ich definuje zmluva, 
no nevzťahuje sa na nehospodárske činnosti, 
ako sú obsah vytvorený užívateľom, 
súkromné internetové stránky alebo akáko
ľvek forma súkromnej korešpondencie, ako 
je elektronická pošta.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu vysielanie treba upraviť tak, aby zahŕňal služby, ktorých charakter je 
rovnaký ako pri tradičných plánovaných vysielacích službách, ale ktoré sú šírené
prostredníctvom iných platforiem. Jasne by sa malo uviesť, že sa netýka obsahu, ktorý vytvorí
užívateľ, súkromných internetových stránok atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ODÔVODNENIE 13

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky.

(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky, ani na služby 
informačnej spoločnosti, ako sú vymedzené
v článku 1 smernice 98/48/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. júla 1998 o 
postupe pri poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov1.
________________
1 Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.
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Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, že rozsah pôsobnosti smernice sa 
vzťahuje na televízne služby a služby podobné televíznym službám, ako sa pôvodne plánovalo, 
a rozlišuje sa medzi masovokomunikačnými prostriedkami a personalizovanými médiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ODÔVODNENIE 13 A (nové)

(13a) Opakované poskytovanie rovnakého 
obsahu, ako sú opakujúce sa obsahové
okruhy a video na požiadanie (near video-
on-demand), a priame prenosy udalostí by 
sa mali považovať za nelineárne služby.

Or. en

Odôvodnenie

Ponuka opakujúcich sa obsahových okruhov a videa na požiadanie obsahuje rovnaký užívate
ľský zážitok ako nelineárne služby, a preto by sa mali posudzovať rovnakým spôsobom. Vyu
žívajú len rozdielne technológie. O načasovaní priameho prenosu nejakej udalosti 
nerozhoduje poskytovateľ mediálnych služieb, ale organizátor podujatia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ODÔVODNENIE 14
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(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať
a vzdelávať, no nevzťahuje sa na nijakú
formu súkromnej korešpondencie, napríklad 
na e-maily odosielané obmedzenému počtu 
adresátov. Táto definícia sa nevzťahuje ani 
na služby neurčené na distribúciu 
audiovizuálneho obsahu, čiže také, kde 
audiovizuálny obsah je len vedľajším 
doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom. 
Príkladmi sú internetové stránky, ktoré
obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace len na 
doplnenie; sú to napríklad animované
grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo 
informácie týkajúce sa nejakého produktu či 
neaudiovizuálnej služby.

(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabáva
ť, vzdelávať a najmä prispievať
k formovaniu verejnej mienky, no nevz
ťahuje sa na nijakú formu súkromnej kore
špondencie, napríklad na e-maily odosielané
obmedzenému počtu adresátov. Táto 
definícia sa nevzťahuje ani na služby neur
čené na distribúciu audiovizuálneho obsahu, 
čiže také, kde audiovizuálny obsah je len ved
ľajším doplnkom služby a nie je hlavným ú
čelom tejto služby. Príkladmi sú internetové
stránky, ktoré obsahujú audiovizuálne prvky 
slúžiace len na doplnenie; sú to napríklad 
animované grafické prvky, krátke reklamné
spoty alebo informácie týkajúce sa nejakého 
produktu či neaudiovizuálnej služby. Ďalším 
príkladom sú aj online hry, ak sa nenaplní
hlavný zámer audiovizuálnej mediálnej slu
žby, a vyhľadávače, ak šírenie 
audiovizuálneho materiálu nie je ich 
hlavným účelom, hoci medzi výsledky vyh
ľadávania niekedy patrí audiovizuálny 
materiál.

Or. en

Odôvodnenie

Príspevok k formovaniu verejnej mienky (v širšom zmysle) je v niektorých členských štátoch 
kritériom na odlíšenie mediálnych služieb od iných komunikačných služieb. Okrem toho ide 
o definíciu audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá je založená na usmerneniach týkajúcich 
sa obsahu. Ako zdôraznila samotná Komisia, smernica by sa nemala vzťahovať na 
nehospodárske činnosti. Súkromné internetové stránky, ale tiež ďalšie súkromné výtvory ako 
napr. blogy by sa nemali regulovať.  To isté by malo platiť aj pre polo-súkromné údaje, ako 
napr. informácie o miestnych kluboch alebo školských podujatiach.  Je to aj v súlade 
vymedzením služieb v článku 50 zmluvy. V texte by sa mal preto takýto obsah jednoznačne 
vylúčiť z rozsahu pôsobnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ODÔVODNENIE 14
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(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať
a vzdelávať, no nevzťahuje sa na nijakú
formu súkromnej korešpondencie, napríklad 
na e-maily odosielané obmedzenému počtu 
adresátov. Táto definícia sa nevzťahuje ani 
na služby neurčené na distribúciu 
audiovizuálneho obsahu, čiže také, kde 
audiovizuálny obsah je len vedľajším 
doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom. 
Príkladmi sú internetové stránky, ktoré
obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace len na 
doplnenie; sú to napríklad animované
grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo 
informácie týkajúce sa nejakého produktu či 
neaudiovizuálnej služby.

(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať
a vzdelávať, no nevzťahuje sa na nijakú
formu súkromnej korešpondencie, napríklad 
na e-maily odosielané obmedzenému počtu 
adresátov. Nezahŕňa služby informačnej 
spoločnosti uvedené v článku 1 smernice 
98/48/ES. Táto definícia sa nevzťahuje ani na 
služby neurčené na distribúciu 
audiovizuálneho obsahu, čiže také, kde 
audiovizuálny obsah je len vedľajším 
doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom. 
Príkladmi sú vyhľadávače, internetové
stránky, ktoré obsahujú audiovizuálne prvky 
slúžiace len na doplnenie; sú to napríklad 
animované grafické prvky, krátke reklamné
spoty alebo informácie týkajúce sa nejakého 
produktu či neaudiovizuálnej služby.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, že rozsah pôsobnosti smernice sa 
vzťahuje na televízne služby a služby podobné televíznym službám, ako sa pôvodne plánovalo, 
a rozlišuje sa medzi masovokomunikačnými prostriedkami a personalizovanými médiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ODÔVODNENIE 14 A (nové)

(14a) Stupeň dosahu na spoločnosť, ktorý
majú prevádzkovatelia vysielania, sa dá
dosiahnuť len tými službami na po
žiadanie, ktoré sú zamerané na ten istý
masový trh. Služby na požiadanie, ktoré sa 
zameriavajú na masový trh, musia ponúka
ť primerane rôznorodý katalóg televíznych 
programov. Pravidlá, ktoré majú zaručiť
plnenie cieľov verejného záujmu a zamedzi
ť porušovanie hospodárskej súťaže medzi 
lineárnymi a nelineárnymi službami, by 
preto mali platiť len pre tie nelineárne slu
žby, ktoré poskytujú takýto katalóg.
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Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie pôsobnosti smernice sa čiastočne odôvodňuje údajnou potrebou vytvoriť rovnaké
podmienky hospodárskej súťaže pre tradičných prevádzkovateľov vysielania a poskytovateľov 
nelineárnych služieb.  Z toho vyplýva, že povinnosti by sa mali vzťahovať len na tých 
poskytovateľov nelineárnych služieb, ktorí sú činní na tom istom trhu ako tradiční
prevádzkovatelia vysielania. V odôvodneniach 13 a 14 návrhu Komisie sa uvádza, že 
smernica by sa mala vzťahovať len na služby masovokomunikačného charakteru.

Doplnenie odôvodnenia 14 pomáha definovať tento zámer v oblasti nelineárnych služieb. Len 
služby s rôznorodou programovou ponukou budú môcť osloviť rovnaký masový trh ako hlavní
prevádzkovatelia vysielania. V právnych predpisoch EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je 
vymedzenie pojmu trh čiastočne prepojené so schopnosťou náhrady na strane ponuky. 
V oblasti audiovizuálnych služieb je táto schopnosť obmedzená časom a peniazmi potrebnými 
na vytvorenie pestrého programového katalógu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ODÔVODNENIE 14 A (nové)

(14a) Medzi tradičným vysielaním a 
internetovými službami existuje viacero 
technických a právnych rozdielov. Definície 
služieb v tejto smernici by preto mali platiť
len na účely tejto smernice, bez toho, aby 
bol dotknutý rozsah pôsobnosti a režim 
súvisiacich práv upravených inými príslu
šnými právnymi predpismi.

Or. en

Odôvodnenie

Na rozdiel od tradičného vysielania nie sú internetové služby nevyhnutne územne obmedzené. 
Úroveň kontroly, ktorú majú poskytovatelia internetových služieb nad šírením obsahu, je 
podstatne vyššia ako v prípade tradičných prevádzkovateľov vysielania. Štruktúra týchto 
dvoch kategórií služieb, ako aj ich povaha, sú natoľko odlišné, že asimilácia internetových slu
žieb s vysielacími službami by bola vo väčšine prípadov nereálna, a teda by sa nedala uplatni
ť a vykonať v praxi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ODÔVODNENIE 15

(15) Táto smernica sa nevzťahuje na 
elektronické verzie novín a časopisov.

(15) Táto smernica sa nevzťahuje na 
elektronické verzie novín, časopisov, 
periodík, denníkov alebo kníh, ktorých 
vizuálny obsah je prevažne statický.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ODÔVODNENIE 16

(16) Termín „audiovizuálny“ sa vzťahuje na 
pohybujúce sa obrazy so zvukom alebo bez 
zvuku, takže zahŕňa nemé filmy, ale nevz
ťahuje sa na zvukové prenosy alebo 
rozhlasové vysielanie.

(16) Na účely tejto smernice sa termín 
„audiovizuálny“ vzťahuje na pohybujúce sa 
obrazy so zvukom alebo bez zvuku, takže 
zahŕňa nemé filmy, ale nevzťahuje sa na 
zvukové prenosy alebo rozhlasové vysielanie.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o objasnenie, lebo v iných právnych aktoch, ako je klasifikácia služieb vo WTO/GATS, 
zahŕňa pojem „audiovizuálny“ aj rádio.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ODÔVODNENIE 16 A (nové)
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(16a) Audiovizuálna mediálna služba sa 
skladá z programov, t. j. z nespojitého sledu 
pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo 
bez zvuku, ktoré podliehajú redakčnej 
zodpovednosti a ktoré šíri poskytovateľ
mediálnej služby podľa pevne stanoveného 
plánu programov alebo sú uvedené
v katalógu.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť pojem audiovizuálna 
mediálna služba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ODÔVODNENIE 18

(18) Okrem reklamy a televíznej ponuky 
tovarov (teleshoppingu) sa zavádza širšia 
definícia audiovizuálnych komerčných 
oznámení. Zahŕňa pohybujúce sa obrazy so 
zvukom alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne 
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu
hospodársku činnosť, a preto do nej nepatria 
oznamy verejných služieb a výzvy na dobro
činnosť vysielané bezplatne. 

(18) Okrem reklamy a televíznej ponuky 
tovarov (teleshoppingu) sa zavádza širšia 
definícia audiovizuálnych komerčných 
oznámení. Zahŕňa pohybujúce sa obrazy so 
zvukom alebo bez zvuku, ktoré sa prenášajú
ako súčasť lineárnych audiovizuálnych 
mediálnych služieb a sú upravené tak, aby 
priamo alebo nepriamo propagovali tovar, 
služby alebo dobré meno fyzickej či 
právnickej osoby vyvíjajúcej hospodársku 
činnosť, a preto do nej nepatria oznamy 
verejných služieb a výzvy na dobročinnosť
vysielané bezplatne.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie vymedzenia pojmu na lineárne audiovizuálne komerčné oznámenia výrazne zníži 
možnosti zámeny s vymedzeniami pojmov komerčné oznámenia v iných právnych predpisoch 
EÚ, ako je smernica o elektronickom obchode a smernice o ochrane údajov elektronickej 
komunikácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ODÔVODNENIE 19 A (nové)

(19a) Na podporu silného, 
konkurencieschopného a integrovaného 
európskeho audiovizuálneho sektora a na 
podporu plurality médií v Európskej únii je 
naďalej nevyhnutné, aby každý poskytovate
ľ audiovizuálnych mediálnch služieb patril 
do súdnej právomoci iba jedného členského 
štátu. Na určenie tejto súdnej právomoci by 
sa preto malo ponechať kritérium zria
ďovania, ako je ustanovené v smernici 
97/36/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je posilniť zásadu krajiny pôvodu 
a najmä posilniť súčasné vymedzenia pojmov usadenie a súdna právomoc, ktoré sa doteraz ú
činne používali pri uľahčení cezhraničného európskeho vysielania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ODÔVODNENIE 19 A (nové)

(19a) Vzhľadom na to, že dodržiavanie 
plurality informácií je základnou zásadou 
Európskej únie, by členské štáty mali 
zabrániť vzniku dominantného postavenia, 
ktoré by narušilo túto zásadu, a mali by 
zaručiť slobodu informácií, a to 
prostredníctvom ustanovení zaručujúcich 
nediskriminačný prístup k audiovizuálnym 
mediálnym službám, ktoré slúžia 
verejnému záujmu.

Or. fr
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Odôvodnenie

Rešpektovanie plurality informácií sa musí odrážať v príslušných ustanoveniach, ako sú napr. 
pravidlá o povinnom prenose.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ODÔVODNENIE 20

(20) Technologický rozvoj, najmä so zrete
ľom na digitálne satelitné programy, 
znamená, že vedľajšie kritériá sa musia 
upraviť tak, aby sa zaistila vhodná
regulácia a účinná realizácia a aby ú
častníci získali skutočný vplyv na náplň slu
žby audiovizuálneho obsahu.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V digitálnej ére sa stále zvyšuje kontrola, ktorú majú spotrebitelia nad obsahom, a stále sa zni
žuje ochrana obsahu. Je nezmyselné posilňovať zasahovanie do obsahu, keď sa sústavne zvy
šuje pluralizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ODÔVODNENIE 21 A (nové)
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(21a) Vymedzenie pojmu „štandardné
vybavenie spotrebiteľa“ by malo zahŕňať
funkcie, ktoré zabezpečia prístup 
postihnutých a starých ľudí k 
audiovizuálnym mediálnym službám. 
Medzi funkcie zaručujúce prístupnosť
takýchto služieb by mali okrem iného patri
ť posunková reč, titulky, zvukový opis 
obrazov, zvukové titulky a dobre zrozumite
ľná a ľahko ovládateľná ponuka užívate
ľských možností. 

Or. it

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu štandardné vybavenie spotrebiteľa by malo zohľadňovať požiadavku 
prístupu starých a postihnutých ľudí k médiám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ODÔVODNENIE 24

(24) Podľa tejto smernice môžu členské štáty 
napriek uplatneniu zásady krajiny pôvodu 
prikročiť k opatreniam obmedzujúcim 
slobodu pohybu televízneho vysielania, no 
len za istých podmienok uvedených v článku 
2a tejto smernice a pri dodržaní postupu 
stanoveného touto smernicou. Podľa 
Európskeho súdneho dvora však akékoľvek 
obmedzenie slobody poskytovania služieb, 
ako napríklad výnimku z niektorej základnej 
zásady zmluvy, treba vykladať
obmedzujúcim spôsobom

(24) Podľa tejto smernice môžu členské štáty 
napriek uplatneniu zásady krajiny pôvodu 
prikročiť k opatreniam obmedzujúcim 
slobodu pohybu audiovizuálnych 
mediálnych služieb, no len za istých 
podmienok uvedených v článku 2a tejto 
smernice a pri dodržaní postupu stanoveného 
touto smernicou. Podľa Európskeho súdneho 
dvora však akékoľvek obmedzenie slobody 
poskytovania služieb, ako napríklad výnimku 
z niektorej základnej zásady zmluvy, treba 
vykladať obmedzujúcim spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 2a by sa mal vzťahovať na všetky audiovizuálne mediálne služby.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ODÔVODNENIE 25

(25) Komisia v svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej regulácii 
pre rast a zamestnanosť v Európskej únii 
zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza 
vhodného regulačného prístupu, najmä kde je 
pre relevantný sektor a problém vhodnejšie 
uprednostniť právne predpisy a kde by sa 
mali zvážiť iné možnosti ako koregulácia 
alebo samoregulácia. Dohodnuté definície, 
kritériá a postupy pre koreguláciu 
a samoreguláciu poskytuje medziin
štitucionálny dohovor o zlepšení právnych 
predpisov. Skúsenosti ukázali, že pri 
poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu koregula
čné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

(25) Komisia vo svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej regulácii 
pre rast a zamestnanosť v Európskej únii 
zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza 
vhodného regulačného prístupu, najmä kde je 
pre relevantný sektor a problém vhodnejšie 
uprednostniť právne predpisy a kde by sa 
mali zvážiť iné možnosti ako koregulácia 
alebo samoregulácia. Plnenie cieľov 
verejného záujmu v oblasti nelineárnych 
služieb bude účinnejšie, ak bude prebiehať
za aktívnej podpory samotných poskytovate
ľov služieb. Členské štáty sa vyzývajú, aby 
vo veľkej miere využívali transparentné
široko používané koregulačné systémy vo v
šetkých oblastiach tejto smernice, ktoré
platia pre poskytovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb. Samoregulácia môže 
byť alternatívnou metódou vykonávania ur
čitých ustanovení tejto smernice, ale nemô
že nahradiť povinnosť právnych orgánov, 
takže koregulácia je potrebným právnym 
prepojením medzi samoreguláciou a vnútro
štátnym legislatívnym orgánom. Dodržujú
sa špecifické vlastnosti vnútroštátnej 
regulácie médií v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty podporujú koregulačné systémy riadenia v oblastiach zahrnutých v smernici. Ak 
ich použijú, musia byť všeobecne prijateľné pre zúčastnené strany a musí sa zabezpečiť ich ú
činné presadzovanie.  Ak členské štáty poveria úlohu dosiahnuť ciele smernice samoregulačné
orgány, spôsob tohto poverenia musí byť dostatočne jasný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ODÔVODNENIE 25

(25) Komisia v svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej regulácii 
pre rast a zamestnanosť v Európskej únii 
zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza 
vhodného regulačného prístupu, najmä kde je 
pre relevantný sektor a problém vhodnejšie 
uprednostniť právne predpisy a kde by sa 
mali zvážiť iné možnosti ako koregulácia 
alebo samoregulácia. Dohodnuté definície, 
kritériá a postupy pre koreguláciu 
a samoreguláciu poskytuje medziin
štitucionálny dohovor o zlepšení právnych 
predpisov. Skúsenosti ukázali, že pri 
poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu koregula
čné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

(25) Komisia vo svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej regulácii 
pre rast a zamestnanosť v Európskej únii 
zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza 
vhodného regulačného prístupu, najmä kde je 
pre relevantný sektor a problém vhodnejšie 
uprednostniť právne predpisy a kde by sa 
mali zvážiť iné možnosti ako koregulácia 
alebo samoregulácia. Dohodnuté definície, 
kritériá a postupy pre koreguláciu 
a samoreguláciu poskytuje medziin
štitucionálny dohovor o zlepšení právnych 
predpisov. Skúsenosti ukázali, že pri 
poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu koregula
čné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov 
verejného záujmu vo vznikajúcom sektore 
audiovizuálnych mediálnych služieb budú
účinnejšie, ak sa prijmú za aktívnej 
podpory samotných poskytovateľov služieb.
Členské štáty tak môžu vo väčšom rozsahu 
využiť transparentné a všeobecne pou
žívané koregulačné mechanizmy, a to 
najmä pre nelineárne služby.

Koregulačné a samoregulačné nástroje by 
sa mali používať na realizáciu tejto 
smernice a v súlade s ňou, a to v zhode 
s právnymi tradíciami členských štátov.

Or. fr

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje doplnkovosť medzi reguláciou 
vychádzajúcou zo smernice a uplatňovanou v členských štátoch na jednej strane 
a koreguláciou a samoreguláciou na druhej strane.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ODÔVODNENIE 25

(25) Komisia v svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej 
regulácii pre rast a zamestnanosť
v Európskej únii zdôraznila, že je potrebná
dôkladná analýza vhodného regulačného 
prístupu, najmä kde je pre relevantný
sektor a problém vhodnejšie uprednostniť
právne predpisy a kde by sa mali zvážiť iné
možnosti ako koregulácia alebo 
samoregulácia. Dohodnuté definície, 
kritériá a postupy pre koreguláciu 
a samoreguláciu poskytuje medziin
štitucionálny dohovor o zlepšení právnych 
predpisov. Skúsenosti ukázali, že pri 
poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu koregula
čné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

(25) Skúsenosti ukázali, že pri poskytovaní
vysokej úrovne ochrany divákov a spotrebite
ľov majú dôležitú úlohu koregulačné
a samoregulačné nástroje implementované
v zhode s rozličnými právnymi tradíciami 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

V textoch, na ktoré odkazuje toto odôvodnenie, najmä v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva, sa uvádza:
„Komisia zabezpečí, že akékoľvek použitie koregulácie alebo samoregulácie nebude uplatnite
ľné tam, kde ide o základné práva alebo dôležité politické možnosti, ani v situáciách, keď sa 
predpisy musia uplatniť jednotne vo všetkých členských štátoch.“
Explicitný odkaz na dohodu by mohol vytvoriť pochybnosti o možnosti uplatniť koreguláciu 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktorých súčasťou sú dôležité politické mo
žnosti alebo základné práva, ako je napríklad ochrana ľudskej dôstojnosti (pozri odôvodnenie 
30, ktoré oprávňuje harmonizáciu v smernici na základe toho, že sa zaoberá dôležitými cieľmi 
všeobecného záujmu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ODÔVODNENIE 25
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(25) Komisia v svojom oznámení Rade 
a Európskemu parlamentu o lepšej 
regulácii pre rast a zamestnanosť
v Európskej únii zdôraznila, že je potrebná
dôkladná analýza vhodného regulačného 
prístupu, najmä kde je pre relevantný
sektor a problém vhodnejšie uprednostniť
právne predpisy a kde by sa mali zvážiť iné
možnosti ako koregulácia alebo 
samoregulácia. Dohodnuté definície, 
kritériá a postupy pre koreguláciu 
a samoreguláciu poskytuje medziin
štitucionálny dohovor o zlepšení právnych 
predpisov. Skúsenosti ukázali, že pri 
poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu koregula
čné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

(25) Skúsenosti ukázali, že pri poskytovaní
vysokej úrovne ochrany divákov a spotrebite
ľov majú dôležitú úlohu koregulačné
a samoregulačné nástroje implementované
v zhode s rozličnými právnymi tradíciami 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia koregulácie v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva ponúka len jeden 
spôsob vytvorenia koregulačného systému a nezodpovedá viacerým existujúcim modelom 
samoregulácie a koregulácie v Európe.  Keďže koregulácia a samoregulácia boli úspešné, 
zavedenie reštriktívnych definícií by nebolo prospešné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ODÔVODNENIE 25 A (nové)

(25a) Plnenie cieľov verejného záujmu 
v oblasti nelineárnych služieb bude účinnej
šie, ak bude prebiehať za aktívnej podpory 
samotných poskytovateľov služieb. Členské
štáty sa vyzývajú, aby vo veľkom rozsahu 
využívali transparentné a všeobecne pou
žívané samoregulačné a koregulačné
systémy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ODÔVODNENIE 26

(26) Prevádzkovatelia vysielania môžu získať
výhradné práva na zábavu týkajúce sa 
udalostí verejného záujmu. Je však dôležité
podporovať pluralizmus rozmanitosťou 
výroby spravodajstva a programov v rámci 
celej Európskej únie a dodržiavať zásady 
uznané v článku 11 Charty základných práv 
Európskej únie. 

(26) Prevádzkovatelia vysielania môžu získať
výhradné práva na zábavu týkajúce sa 
udalostí verejného záujmu. Je však dôležité
podporovať pluralizmus rozmanitosťou 
výroby spravodajstva a programov v rámci 
celej Európskej únie a dodržiavať zásady 
uznané v článku 11 Charty základných práv 
Európskej únie. Preto v prípadoch, keď
členské štáty môžu vytvoriť zoznam 
udalostí podstatného verejného záujmu, na 
ktorých vysielanie nesmú existovať
výhradné práva, je na jednotlivých 
členských štátoch, aby rozhodli, či sa má
takýto zoznam vytvoriť, ktoré udalosti pova
žujú za udalosti podstatného verejného 
záujmu, ako sa vymedzí pojem „podstatná
časť verejnosti“ a aký typ spravodajstva by 
sa mal dať k dispozícii.

Or. de

Odôvodnenie

Posúdenie toho, ktoré udalosti sa považujú za udalosti podstatného spoločenského záujmu, 
ako sa definuje podstatná časť verejnosti a aký typ spravodajstva sa dá k dispozícii, by malo 
zostať v právomoci členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
ODÔVODNENIE 26
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(26) Prevádzkovatelia vysielania môžu získať
výhradné práva na zábavu týkajúce sa 
udalostí verejného záujmu. Je však dôležité
podporovať pluralizmus rozmanitosťou 
výroby spravodajstva a programov v rámci 
celej Európskej únie a dodržiavať zásady 
uznané v článku 11 Charty základných práv 
Európskej únie. 

(26) Prevádzkovatelia vysielania môžu získať
výhradné práva na zábavu týkajúce sa 
udalostí verejného záujmu. Je však dôležité
podporovať pluralizmus rozmanitosťou 
výroby spravodajstva a programov v rámci 
celej Európskej únie a dodržiavať zásady 
uznané v článku 11 Charty základných práv 
Európskej únie, aby sa užívateľom umožnil 
voľný príjem najdôležitejších udalostí v ka
ždom členskom štáte v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Príjem 
s voľným prístupom sa dosiahne vtedy, keď
viac ako 95 % užívateľov v každom 
členskom štáte môže jasne a priamo 
prijímať signál bez toho, aby bola potrebná
inštalácia akýchkoľvek zariadení v 
domácnostiach alebo zmena existujúcej 
infraštruktúry v budovách, v ktorých žijú.

Or. es

Odôvodnenie

Koncepcia „príjmu s voľným prístupom“ znamená, že sa splnia dve podmienky: služba musí
byť bezplatná (na získanie prístupu nie je potrebné nič platiť) a musí ju byť schopný využívať
každý občan (čo najbližšie k 100 % občanov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ODÔVODNENIE 27
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(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

(27) S cieľom zabezpečiť základnú slobodu 
prijímania informácií a postarať sa o plnú a 
riadnu ochranu záujmov divákov v Európskej 
únii, musia tí, ktorí uplatňujú výhradné práva 
na udalosť verejného záujmu, uznať
ostatným prevádzkovateľom vysielania a 
sprostredkovateľom, ako sú napríklad 
spravodajské agentúry, pokiaľ konajú v 
priamom záujme oprávneného 
prevádzkovateľa vysielania, právo na 
zaradenie krátkych výťahov do všeobecných 
spravodajských programov za spravodlivých, 
rozumných a nediskriminujúcich podmienok 
pri patričnom zohľadnení výhradných práv. 
Takéto podmienky by sa mali oznámiť s 
istým predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd, nemali by sa vysielať pred skon
čením udalosti ani neskôr ako 36 hodín po 
nej, využívať sa na vytváranie verejného 
archívu a nemalo by sa odstraňovať logo
alebo iný identifikátor hlavného 
prevádzkovateľa vysielania. Krátke výňatky 
by sa nemali využívať v nelineárnych slu
žbách. Ak v tom istom členskom štáte získa 
výhradné práva na príslušnú udalosť ďalší
prevádzkovateľ vysielania, prístup si treba 
vyžiadať od tohto subjektu. Členské štáty 
týmto spôsobom prispievajú k uskutoč
ňovaniu svojho deklarovaného zámeru pod
ľa článku 9 Dohovoru Rady Európy o 
cezhraničnej televízii.

Or. en

Odôvodnenie

Právo na krátke spravodajstvo je nevyhnutné v záujme zabezpečenia práva občanov na 
slobodu informácií. Návrh Komisie týkajúci sa krátkeho spravodajstva je nedostatočný vzh
ľadom na to, že by neustanovil európske právo na tento druh spravodajstva. Takéto právo by 
však malo najmä pre menších poskytovateľov televíznych služieb v menších členských štátoch 
veľký význam. Stanovenie celoeurópskeho práva na krátke spravodajstvo by riešilo nedostatky 
trhu, v rámci ktorého prevádzkovatelia vysielania nemajú možnosť získať krátke televízne 
spravodajské príspevky o hlavných verejných udalostiach, ktoré sa konajú v iných členských 
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štátoch, pre svoje všeobecné spravodajské programy. Keďže je dôležité, aby toto právo 
nenarúšalo investície do výhradných práv, navrhované dodatky k odôvodneniu 27 
navrhnutému Komisiou by objasnili, že materiál získaný na základe práva na krátke 
spravodajstvo sa môže využiť len vo všeobecných spravodajských programoch v rámci 
lineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb (ako je definované v článku 1), a to za presne 
vymedzených podmienok. Návrh objasňuje, že právo vysielať krátke správy treba ustanoviť v 
celej EÚ a že oprávnenie vysielať krátke výňatky by mali mať okrem prevádzkovateľov 
televízneho vysielania aj sprostredkovatelia ako napríklad spravodajské agentúry, pokiaľ
konajú v priamom záujme prevádzkovateľa vysielania. Návrh zároveň spresňuje podmienky, 
za akých by sa tak malo diať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ODÔVODNENIE 27

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať za úhradu primeraných nákladov 
ostatným prevádzkovateľom vysielania a 
spravodajským agentúram, pokiaľ konajú v 
záujme prevádzkovateľa vysielania, právo na 
zaradenie krátkych výťahov výhradne do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali:
— presiahnuť 90 sekúnd,
— byť vysielané neskôr ako 48 hodín po 
udalosti,
— byť využívané na vytváranie archívu 
verejnej zábavy
— odstraňovať logo alebo iný identifikátor 
hlavného prevádzkovateľa vysielania, alebo
— byť využívané na vytváranie nových 
nelineárnych služieb.

Or. en
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Odôvodnenie

Právo na vytváranie celoeurópskych krátkych správ by riešilo nedostatky trhu, v rámci 
ktorého prevádzkovatelia vysielania nemajú možnosť získať krátke televízne zábery hlavných 
verejných udalostí, ktoré sa konajú v iných členských štátoch, pre svoje všeobecné
spravodajské programy. Keďže je dôležité, aby toto právo neoslabovalo investície do 
výhradných práv, navrhované dodatky k odôvodneniu 27 navrhnutému Komisiou by objasnili, 
že materiál získaný na základe práva na krátke spravodajstvo sa môže využiť len vo v
šeobecných spravodajských programoch v rámci lineárnych audiovizuálnych mediálnych slu
žieb (ako je definované v článku 1), a to za presne vymedzených podmienok. Navrhované
obmedzenia, ktoré sú reakciou na obavy európskych športových orgánov a iných subjektov, by 
tiež zabránili opätovnému využívaniu materiálu získaného na základe práva na krátke 
spravodajstvo v rámci zábavných služieb na požiadanie. Zároveň by zabezpečili pokrytie v
šetkých marginálnych nákladov spojených so sprístupňovaním materiálu. Pozmeňujúci a dopl
ňujúci návrh vychádza okrem iného z nemeckej zmluvy o vnútroštátnom vysielaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Paul Rübig

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ODÔVODNENIE 27

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného 
záujmu, uznať ostatným prevádzkovateľom 
vysielania a sprostredkovateľom, pokiaľ
konajú v záujme prevádzkovateľa 
vysielania, právo na zaradenie krátkych vý
ťahov do všeobecných spravodajských 
programov za spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali mať prevádzkovatelia 
vysielania so sídlom v členskom štáte právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov.
Prístup ku krátkym výťahom by sa mal 
poskytovať za spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok výmenou za 
primeranú úhradu pri patričnom zohľadnení
výhradných práv. Takéto podmienky by sa 
mali oznámiť s istým predstihom pred udalos
ťou verejného záujmu, aby ostatní mali dosta
ť času na uplatnenie takéhoto práva. Vo v
šeobecnosti by takéto krátke výňatky nemali 
presiahnuť 90 sekúnd.

Or. en

Odôvodnenie
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Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k čl. 1 ods. 6 (čl. 3b bod 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ODÔVODNENIE 27

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a spravodajským agentúram, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných 
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodnejšie uvádzať spravodajské agentúry namiesto výrazu sprostredkovatelia, ktorý je 
príliš neurčitý a nenaznačuje odborné záruky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ODÔVODNENIE 27
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(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivých, rozumných
a nediskriminujúcich podmienok pri patri
čnom zohľadnení výhradných práv. Takéto 
podmienky by sa mali oznámiť s istým 
predstihom pred udalosťou verejného 
záujmu, aby ostatní mali dostať času na 
uplatnenie takéhoto práva. Vo všeobecnosti 
by takéto krátke výňatky nemali presiahnuť
90 sekúnd.

(27) Preto by, s cieľom zabezpečiť základnú
slobodu prijímania informácií a postarať sa o 
plnú a riadnu ochranu záujmov divákov v 
Európskej únii, mali tí, ktorí uplatňujú
výhradné práva na udalosť verejného záujmu, 
uznať ostatným prevádzkovateľom vysielania 
a sprostredkovateľom, pokiaľ konajú
v záujme prevádzkovateľa vysielania, právo 
na zaradenie krátkych výťahov do v
šeobecných spravodajských programov za 
spravodlivú úhradu a za nediskriminujúcich 
podmienok pri patričnom zohľadnení
výhradných práv. Takéto podmienky by sa 
mali oznámiť s istým predstihom pred udalos
ťou verejného záujmu, aby ostatní mali dosta
ť času na uplatnenie takéhoto práva. Vo v
šeobecnosti by takéto krátke výňatky nemali 
presiahnuť 90 sekúnd.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ODÔVODNENIE 27 A (nové)

(27 a) Právo na informácie sa posilňuje len 
v obmedzenom rozsahu prostredníctvom 
opatrení stanovených v tejto smernici, ktorá
by mala byť považovaná za nástroj 
vytvárajúci podmienky pre prístup, na 
základe ktorého sa postupne budú
systematickejšie riešiť spôsoby a 
prostriedky rozširovania práva verejnosti na 
prístup k informáciám a obsahu tvoriacim 
spoločné dedičstvo myšlienok a vedomostí.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ODÔVODNENIE 28

(28) Nelineárne služby sa líšia od lineárnych 
služieb z hľadiska prístupnosti výberu 
a ovládania pre používateľa a z hľadiska 
svojho vplyvu na spoločnosť. To oprávňuje 
použitie miernejšej regulácie v prípade 
nelineárnych služieb, ktoré musia spĺňať
len základné pravidlá ustanovené v
článkoch 3c až 3h.

(28) Nelineárne služby sa líšia od lineárnych 
služieb z hľadiska prístupnosti výberu a 
ovládania pre používateľa, z hľadiska svojho 
vplyvu na spoločnosť a tiež z hľadiska 
najlepších mechanizmov, ktoré sa vyu
žívajú na dosiahnutie cieľov verejnej 
politiky. Trh s takýmito službami je v 
ranom štádiu vývoja a jeho ďalšie vyvíjanie 
sa nedá spoľahlivo predvídať. Je preto 
vhodné, aby sa na nelineárne služby ako 
služby informačnej spoločnosti naďalej vz
ťahovala smernica o elektronickom 
obchode a aby sa podporovala
samoregulácia v záujme napĺňania cieľov 
verejnej politiky, ako sú ochrana spotrebite
ľov, neplnoletých osôb a zraniteľných men
šín.

Or. en

Odôvodnenie

Nelineárne služby už reguluje smernica o elektronickom obchode. Ďalšia regulácia tohto 
novovznikajúceho sektora by mohla byť škodlivá a zbytočná, keďže sa zdá, že všeobecné
právo a samoregulácia úspešne fungujú, napríklad čo sa týka ochrany neplnoletých osôb a 
predchádzania podnecovaniu k nenávisti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ODÔVODNENIE 28

(28) Nelineárne služby sa líšia od lineárnych 
služieb z hľadiska prístupnosti výberu 
a ovládania pre používateľa a z hľadiska 
svojho vplyvu na spoločnosť. To oprávňuje
použitie miernejšej regulácie v prípade
nelineárnych služieb, ktoré musia spĺňať len
základné pravidlá ustanovené v článkoch 3c 
až 3h. 

(28) Nelineárne služby sa líšia od lineárnych 
služieb z hľadiska miery výberu pre pou
žívateľa. To môže v niektorých prípadoch 
oprávňovať použitie miernejšej regulácie 
nelineárnych služieb, ktoré však musia spĺňať
základné pravidlá ustanovené v článkoch 3c 
až 3h.
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Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ODÔVODNENIE 30

(30) V súlade so zásadou proporcionality sú
opatrenia ustanovené v tejto smernici striktne 
obmedzené na minimum potrebné na 
dosiahnutie cieľa riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Ak je potrebné konanie na 
úrovni Spoločenstva a s cieľom zabezpečiť
oblasť, ktorá je skutočne bez vnútorných 
hraníc, čo sa týka audiovizuálnych 
mediálnych služieb, musí táto smernica 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cieľov v
šeobecného záujmu, najmä ochrany 
neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti.

(30) V súlade so zásadou proporcionality sú
opatrenia ustanovené v tejto smernici striktne 
obmedzené na minimum potrebné na 
dosiahnutie cieľa riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Ak je potrebné konanie na 
úrovni Spoločenstva a s cieľom zabezpečiť
oblasť, ktorá je skutočne bez vnútorných 
hraníc, čo sa týka audiovizuálnych 
mediálnych služieb, musí táto smernica 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cieľov v
šeobecného záujmu, najmä ochrany 
neplnoletých osôb, práv postihnutých osôb, 
a to predovšetkým osôb s poškodeným 
zrakom a sluchom, a ľudskej dôstojnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadniť by sa mali aj práva ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ODÔVODNENIE 31
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(31) Škodlivý obsah a správanie 
v audiovizuálnych mediálnych službách 
zostávajú naďalej problémom pre právnikov, 
priemysel a rodičov. Objavia sa aj nové
výzvy, najmä v spojitosti s novými 
platformami a novými produktmi. Preto je 
potrebné, aby sa vo všetkých 
audiovizuálnych mediálnych službách 
a v audiovizuálnych komerčných 
oznámeniach zaviedli pravidlá na ochranu 
fyzického, mentálneho a morálneho vývoja 
neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti .

(31) Škodlivý obsah a správanie 
v audiovizuálnych mediálnych službách 
zostávajú naďalej problémom pre právnikov, 
priemysel a rodičov. Objavia sa aj nové
výzvy, najmä v spojitosti s novými 
platformami a novými produktmi. Preto je 
potrebné, aby sa vo všetkých 
audiovizuálnych mediálnych službách 
a v audiovizuálnych komerčných 
oznámeniach zaviedli pravidlá na ochranu 
fyzického, mentálneho a morálneho vývoja 
neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti. 
Pravidlá Európskej únie alebo vnútroštátne 
pravidlá na dosiahnutie potrebnej úrovne 
takejto ochrany budú prípustné len v 
prípade, keď nebude k dispozícii zvyčajná
právna ochrana, a nesmú brániť uplat
ňovaniu zásady krajiny pôvodu, ktoré je 
prvoradé.

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecné právo by malo chrániť pred týmto druhom zneužívania. Ak to tak nie je, vnútro
štátne regulačné orgány by mali mať možnosť konať. Zásada krajiny pôvodu však musí byť v
ždy prvoradá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ODÔVODNENIE 32

(32) Opatrenia prijaté na ochranu 
neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti 
musia byť starostlivo vyvážené so 
základnými právami Európskej únie. Cieľom 
týchto opatrení by teda malo byť zabezpe
čenie primeranej úrovne ochrany 
neplnoletých osôb, najmä so zreteľom na 
nelineárne služby, ale nie zákaz obsahu ur
čeného pre dospelých ako takého.

(32) Opatrenia prijaté na ochranu 
neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti 
musia byť starostlivo vyvážené so 
základnými právami Európskej únie. Cieľom 
týchto opatrení by teda malo byť zabezpe
čenie primeranej úrovne ochrany 
neplnoletých osôb, najmä so zreteľom na 
lineárne služby, ale nie zákaz obsahu ur
čeného pre dospelých ako takého.

Or. en
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Odôvodnenie

Smernica by mala regulovať skôr lineárne ako nelineárne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ODÔVODNENIE 33 A (nové)

(33a) S cieľom dosiahnuť primeranú
úroveň ochrany neplnoletých osôb by 
vnútroštátne regulačné orgány mali určiť
časové pásma pre deti a vymedziť
programy zamerané na deti.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže neexistuje v celej EÚ jednotná definícia pojmu „deti“ a „detské programy“, na účely 
tejto smernice je nevyhnutné, aby vnútroštátne regulačné orgány jasne stanovili časové
pásma, v ktorých by sa uplatňovali pravidlá pre vyšší stupeň ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ODÔVODNENIE 35
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(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne 
služby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory 
európskych diel audiovizuálnymi 
mediálnymi službami. V rámci hlásení
stanovených v článku 3f ods. 3 členské
štáty zohľadnia predovšetkým finančné
príspevky takýchto služieb na výrobu 
európskych diel a nadobúdanie práv na ne, 
podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie by sa malo vypustiť, pretože príliš zaťažuje nelineárne služby. Spomínané
služby majú v skutočnosti dobré postavenie na zabezpečenie rozsiahlej distribúcie európskych 
diel. Bez reštrikcií obmedzeného spektra alebo vysokých prekážok vstupu a s dodatočným 
potenciálom algoritmického a sociálneho skúmania môžu nelineárne služby poskytovať
chýbajúci kultúrny a jazykový obsah za predpokladu, že si to nebude vyžadovať zbytočné
náklady na dodržiavanie predpisov. Nelineárne služby preto môžu zabezpečiť podporu 
kultúry, pluralitu médií a široké, celosvetové publikum pre európsky obsah bez nutnosti kvót. 
Členské štáty budú chcieť ďalej podporovať produkciu kultúrnych diel, no tento cieľ sa dá
rovnako účinne dosiahnuť prostredníctvom podporných mechanizmov na úrovni štátov a EÚ, 
ktoré nenarúšajú trh. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ODÔVODNENIE 35
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(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne 
služby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f 
ods. 3 členské štáty zohľadnia predov
šetkým finančné príspevky takýchto služieb 
na výrobu európskych diel a nadobúdanie 
práv na ne, podiel európskych diel 
v katalógu audiovizuálnych mediálnych slu
žieb, ako aj podiel na skutočnej zákazníckej 
spotrebe európskych diel.

(35) Bude dôležité pravidelne preskúmavať
uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa 
podpory európskych diel audiovizuálnymi 
mediálnymi službami.

Or. en

Odôvodnenie

Nelineárne služby by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Je navyše pred
časné stanovovať na tieto novovznikajúce služby kvóty , ktoré by mohli narúšať ich 
špecializáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ODÔVODNENIE 35
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(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosti. Táto 
podpora by mohla mať formu väčšej 
podpory investícií prispievajúcich k 
európskej produkcii, najmä nezávislej 
produkcii, v podobe minimálneho 
príspevku úmerného obratu a väčšieho 
zviditeľnenia týchto diel prostredníctvom 
požiadavky, aby katalógy obsahovali 
minimálny podiel európskych diel alebo 
odkaz propagujúci diela v elektronických 
programových sprievodcoch. Bude dôležité
pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel. Tieto hlásenia budú
hodnotiť aj postavenie diel nezávislých 
producentov.

Or. fr

Odôvodnenie

Nestačí len presadzovať potrebu podporovať kultúrnu rozmanitosť. Treba zaviesť praktické
ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ODÔVODNENIE 35
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(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f 
ods. 3 členské štáty zohľadnia predov
šetkým finančné príspevky takýchto služieb 
na výrobu európskych diel a nadobúdanie 
práv na ne, podiel európskych diel 
v katalógu audiovizuálnych mediálnych slu
žieb, ako aj podiel na skutočnej zákazníckej 
spotrebe európskych diel.

(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosti. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, že rozsah pôsobnosti smernice sa 
vzťahuje na televízne služby a služby podobné televíznym službám, ako sa pôvodne plánovalo, 
a rozlišuje sa medzi masovokomunikačnými prostriedkami a personalizovanými médiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ODÔVODNENIE 35
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(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali podporovať
produkciu a distribúciu európskych diel a tak 
aktívne prispievať k podpore kultúrnej 
rozmanitosť. Bude dôležité pravidelne 
preskúmavať uplatňovanie ustanovení
týkajúcich sa podpory európskych diel 
audiovizuálnymi mediálnymi službami. 
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

Or. en

Odôvodnenie

V roku 1989 bolo zámerom súčasného článku hladko a postupne zaviesť pravidlo týkajúce sa 
podpory európskych diel. V súčasnosti je v rámci kontextu lisabonskej stratégie potrebné
navrhnúť náročnejšie pravidlá pre túto tému s cieľom podporiť európsky audiovizuálny 
priemysel a zachovať bohatú európsku kultúrnu rozmanitosť. Členské štáty by preto nemali 
ospravedlňovať prípady, keď sa nevyvíja dostatočná snaha na podporu európskej produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gunnar Hökmark

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ODÔVODNENIE 35 A (nové)
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(35a) Zdôrazňuje, že rozdiely medzi 
lineárnymi a nelineárnymi službami budú
pre publikum čoraz menej dôležité, keďže v
ďaka rozvoju digitálnych služieb a 
hardvéru sa lineárne služby stanú pre 
divákov dostupné priamo na požiadanie. Z 
tohto hľadiska je dôležité zabezpečiť, aby 
tradiční prevádzkovatelia vysielania s 
lineárnymi službami neboli finančne 
znevýhodnení oproti novým prevádzkovate
ľom vysielania a poskytovateľom 
mediálnych služieb využívajúcim súčasné
nelineárne služby. Európskym 
prevádzkovateľom vysielania by to bránilo 
vo výrobe európskeho obsahu vysokej 
kvality a v rozvíjaní celosvetovej 
konkurencieschopnosti. Z toho istého 
dôvodu je dôležité, aby európske pravidlá
pre financovanie výroby programov 
nebránili novým poskytovateľom 
mediálnych služieb rozvíjať sa v Európe. 
Tento cieľ si vyžaduje pružné, jednoduché
a všeobecné pravidlá pre lineárne aj 
nelineárne služby, pričom sa bude klásť
menší dôraz na rozdielnu technologickú
povahu mediálnych služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ODÔVODNENIE 36

(36) Pri vykonávaní ustanovení článku 4 
smernice 89/552/EHS v zmenenom a 
doplnenom znení by členské štáty mali 
prevádzkovateľom vysielania stanoviť
povinnosť zaradiť primeraný podiel 
koprodukčných európskych diel alebo 
európskych diel nie domáceho pôvodu.

(36) Pri vykonávaní ustanovení článku 4 
smernice 89/552/EHS v zmenenom a 
doplnenom znení by členské štáty mali 
povzbudzovať poskytovateľov mediálnych 
služieb, aby v prípadoch, keď je to možné, 
podporovali produkciu európskych diel a 
prístup k týmto dielam.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri väčšej rozmanitosti, ktorú ponúkajú viaceré služby, nie sú potrebné ustanovenia o 
kvótach. Existujú účinnejšie spôsoby, ako sa dá podporiť výroba a vysielanie európskych diel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ODÔVODNENIE 38

(38) Dostupnosť nelineárnych služieb zvyšuje 
možnosť výberu spotrebiteľa. Podrobné
pravidlá upravujúce audiovizuálne komerčné
oznámenia pre nelineárne služby sa takto 
javia neopodstatnené a nedávajú zmysel ani 
z technického hľadiska. Napriek tomu v
šetky audiovizuálne komerčné oznámenie 
by mali dodržiavať nielen pravidlá
identifikácie, ale aj základný stupeň
kvalitatívnych pravidiel, aby sa splnili ciele 
jasného verejného záujmu.

(38) Dostupnosť nelineárnych služieb zvyšuje 
možnosť výberu spotrebiteľa. Podrobné
pravidlá upravujúce audiovizuálne komerčné
oznámenia pre nelineárne služby sa takto 
javia neopodstatnené a nedávajú zmysel ani 
z technického hľadiska. Nelineárne komer
čné oznámenia navyše reguluje všeobecné
právo, smernica 2000/31/ES a právne 
predpisy špecifické pre daný sektor, 
napríklad smernica 2001/83/ES, ktorá
zakazuje verejnú reklamu určitých liekov.

Or. en

Odôvodnenie

Nelineárne komerčné oznámenia už sú regulované. Toto ustanovenie preto nie je potrebné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ODÔVODNENIE 40



AM\622816SK.doc 49/93 PE 376.424v01-00

SK

(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, smernica musí pripustiť
istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby: zásada odde
ľovania by sa mala obmedziť na reklamu a 
televíznu ponuku tovarov (teleshopping), 
umiestňovanie produktov by sa malo za 
istých okolností povoliť a mali by sa zrušiť
niektoré kvantitatívne reštrikcie. Ak však ide 
o skryté umiestňovanie produktov, malo by 
sa zakázať. Zásada oddeľovania by nemala 
brániť používaniu nových reklamných 
techník.

(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, regulácia musí pripustiť
istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby: zásada odde
ľovania sa nahrádza zásadou 
transparentnosti a identifikácie, umiest
ňovanie produktov by sa malo povoliť a mali 
by sa zrušiť kvantitatívne reštrikcie. Skryté
umiestňovanie produktov je však zakázané a 
v prípade plateného umiestňovania 
produktov sa divákovi jasne označí čas a 
miesto, kedy sa objaví.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada transparentnosti a identifikácie zabezpečí, aby boli komerčné oznámenia rozpoznate
ľné, a ponecháva priestor pre rozvoj nových reklamných techník.

Umiestňovanie produktov je celosvetovou realitou a jeho povolenie umožní európskym slu
žbám mať úžitok z dodatočných príjmov a stať sa konkurencieschopnejšími.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ODÔVODNENIE 40
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(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, smernica musí pripustiť
istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby: zásada odde
ľovania by sa mala obmedziť na reklamu a 
televíznu ponuku tovarov (teleshopping), 
umiestňovanie produktov by sa malo za 
istých okolností povoliť a mali by sa zrušiť
niektoré kvantitatívne reštrikcie. Ak však 
ide o skryté umiestňovanie produktov, malo 
by sa zakázať. Zásada oddeľovania by 
nemala brániť používaniu nových reklamných 
techník.

(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Zároveň sa reklama prostredníctvom 
nových marketingových techník a 
digitálneho marketingu stáva mocnejšou.
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, regulácia musí na jednej 
strane pripustiť istý stupeň flexibility vzh
ľadom na lineárne audiovizuálne mediálne slu
žby. Zásada oddeľovania by sa mala obmedzi
ť na reklamu a televíznu ponuku tovarov 
(teleshopping), podpora produkcie by sa 
mala za istých okolností povoliť. V tomto oh
ľade trvá zákaz skrytej reklamy. Zásada 
oddeľovania by nemala brániť používaniu 
nových reklamných techník.

Or. en

Odôvodnenie

Umiestňovanie produktov nie je zlučiteľné so zásadou oddeľovania. Využívanie umiest
ňovania produktov predstavuje značný zásah do audiovizuálneho diela a spôsobuje zamie
ňanie redakčného a propagačného obsahu. Na udržanie dôveryhodnosti médií je nevyhnutné
naďalej komplexne presadzovať zásadu oddeľovania. Za týchto okolností by mala byť
povolená len podpora produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
ODÔVODNENIE 40
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(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, smernica musí pripustiť
istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby: zásada odde
ľovania by sa mala obmedziť na reklamu a 
televíznu ponuku tovarov (teleshopping), 
umiestňovanie produktov by sa malo za 
istých okolností povoliť a mali by sa zrušiť
niektoré kvantitatívne reštrikcie. Ak však 
ide o skryté umiestňovanie produktov, malo 
by sa zakázať. Zásada oddeľovania by 
nemala brániť používaniu nových reklamných 
techník.

(40) Komerčný a technologický rozvoj dáva 
používateľom audiovizuálnych mediálnych 
služieb väčší výber a väčšiu zodpovednosť. 
Aby sa zachovala proporcionalita s cieľmi 
verejného záujmu, regulácia musí pripustiť
istý stupeň flexibility vzhľadom na lineárne 
audiovizuálne mediálne služby. Ak však ide 
o skryté umiestňovanie produktov, malo by 
sa zakázať. Zásada oddeľovania by nemala 
brániť používaniu nových reklamných 
techník.

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité mať zladené pravidlá, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi 
mediálnymi službami využívajúcimi rôzne technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
ODÔVODNENIE 42

(42) Keďže nárast počtu nových služieb 
priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 
podrobné nariadenie týkajúce sa vkladania 
reklamných spotov s cieľom ochrany divákov 
už nie je opodstatnené. Hoci smernica nezvy
šuje prípustné hodinové množstvo reklamy, 
ponecháva prevádzkovateľovi vysielania pru
žnosť s ohľadom na jej vkladanie, ak to 
neprimerane nenarúša integritu 
programov.

42) Keďže nárast počtu nových lineárnych i 
nelineárnych služieb priniesol oveľa väčšiu 
hospodársku súťaž a divákom väčšie mo
žnosti výberu, podrobné nariadenie týkajúce 
sa vkladania reklamných spotov s cieľom 
ochrany divákov už nie je opodstatnené
Smernica ponecháva prevádzkovateľovi 
vysielania pružnosť s ohľadom na kvalitu, 
intervaly a časové rozvrhnutie reklám.

Or. en

Odôvodnenie
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Obmedzenia reklamy by sa mali zrušiť, aby európski poskytovatelia mediálnych služieb mohli 
navzájom lepšie súťažiť a využívať príjmy na financovanie európskeho audiovizuálneho 
obsahu a investovanie do tohto obsahu. 

Spotrebiteľ je najlepším regulátorom množstva a druhu reklamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
ODÔVODNENIE 42

(42) Keďže nárast počtu nových služieb 
priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 
podrobné nariadenie týkajúce sa vkladania 
reklamných spotov s cieľom ochrany divákov 
už nie je opodstatnené. Hoci smernica nezvy
šuje prípustné hodinové množstvo reklamy, 
ponecháva prevádzkovateľovi vysielania pru
žnosť s ohľadom na jej vkladanie, ak to 
neprimerane nenarúša integritu programov.

(42) Aj keď nárast počtu nových služieb 
priniesol divákom väčšie možnosti výberu, 
zásada zachovania podrobného nariadenia 
týkajúceho sa vkladania reklamných spotov s 
cieľom ochrany divákov zostáva v platnosti. 
Hoci smernica nezvyšuje prípustné hodinové
množstvo reklamy, ponecháva 
prevádzkovateľovi vysielania pružnosť s oh
ľadom na jej vkladanie, ak to neprimerane 
nenarúša integritu programov.

Or. it

Odôvodnenie

Na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi mediálnymi službami založenými na rôznych 
technológiách je dôležitý jednotný súbor opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
ODÔVODNENIE 43

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho 
prostredia, a preto obmedzuje možnosť
prerušení kinematografických diel 
a televíznych filmov, ako aj niektorých 
kategórií programov, ktoré ešte potrebujú
špecifickú ochranu. 

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Toto pravidlo by zvýšilo reklamné obmedzenia na správy a detské programy z 30 minút na 35 
minút bez akéhokoľvek odôvodnenia Komisie.  Nielenže je to v rozpore so základným 
princípom navrhovanej smernice, ale nechceným výsledkom by bolo odradenie investícií do 
správ a detských programov. Na filmy by to pritom malo vplyv zlepšený len o minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
ODÔVODNENIE 43

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
a preto obmedzuje možnosť prerušení
kinematografických diel a televíznych 
filmov, ako aj niektorých kategórií
programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú
ochranu.

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
ale zároveň akceptovať, že v súčasnosti 
existuje v odvetví veľmi intenzívna 
hospodárska súťaž. V rámci lineárnych 
programov preto možno vkladať reklamu a 
spoty teleshoppingu len takým spôsobom, 
aby nebola narušená integrita a hodnota 
programu, berúc do úvahy prirodzené
prestávky a trvanie a povahu programu, a 
aby neboli poškodené práva majiteľov práv.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia služieb, ktorí investujú do filmov, by mali mať možnosť refinancovať tento 
druh nákladného pôvodného obsahu prostredníctvom príjmov z reklamy. Mala by sa však re
špektovať integrita filmu a tok programu a súčasne aj ochrana vlastníkov autorských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
ODÔVODNENIE 43
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(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
a preto obmedzuje možnosť prerušení
kinematografických diel a televíznych 
filmov, ako aj niektorých kategórií
programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú
ochranu.

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia.
Reklamné spoty a spoty televíznej ponuky 
tovaru (teleshopping) sa do programov mô
žu vkladať len v takej forme, aby nepo
škodzovali práva vlastníkov akcií ani 
integritu a hodnotu programu, pričom sa 
zohľadnia prirodzené prestávky, trvanie 
programu a jeho povaha.

Or. es

Odôvodnenie

Poskytovatelia audiovizuálnych služieb potrebujú zdroj financií, aby mohli naďalej vyrábať
finančne realizovateľné filmy. Je preto nevyhnutné podporovať zadávateľov reklamy, aby 
investovali do filmov, a zároveň zabezpečiť, aby sa v dôsledku nadmernej alebo zle 
umiestnenej reklamy diela neznehodnotili.

Zavedením všeobecnej normy na ochranu integrity filmov a hodnoty programov, ako aj práv 
vlastníkov akcií, sa otvorí priestor pre budúce investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Paul Rübig

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
ODÔVODNENIE 43

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
a preto obmedzuje možnosť prerušení
kinematografických diel a televíznych 
filmov, ako aj niektorých kategórií
programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú
ochranu. 

(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
a preto obmedzuje možnosť prerušení
kinematografických diel ako aj niektorých 
kategórií programov, ktoré ešte potrebujú
špecifickú ochranu.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá vkladania reklamy majú značný vplyv na schopnosť prevádzkovateľov vysielania 
investovať do nového európskeho obsahu. S cieľom podporovať investície do pôvodných 
európskych diel a umožniť prevádzkovateľom vysielania, aby tieto diela priniesli európskym 
divákom zadarmo, by sa na filmy vyrobené pre televíziu nemali vzťahovať obmedzenia na 
vkladanie reklamy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
ODÔVODNENIE 43 A (nové)

(43a) Určité kategórie programov, ako 
napríklad programy pre neplnoleté osoby, 
by sa mali primerane chrániť
prostredníctvom náležitých informácií o 
obsahu alebo účinných systémov 
filtrovania.

Or. it

Odôvodnenie

Smernica by mala chrániť pred používaním audiovizuálnych systémov neplnoletými osobami, 
či už prostredníctvom poskytovania presných informácií o programoch s cieľom pomáhať rodi
čom pri výbere, alebo pomocou vhodných systémov filtrácie, ktoré umožnia riadnu ochranu 
neplnoletých osôb aj pri absencii kontroly zo strany rodičov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej 
časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time). 
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené
vzhľadom na nárast možností výberu 
spotrebiteľa. Obmedzenie reklamy na 20 % 
v rámci každej hodiny zostáva uplatniteľné
s výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej časti 
teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time). 
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené
vzhľadom na nárast možností výberu 
spotrebiteľa. Obmedzenie reklamy na 20 % 
v rámci každej hodiny zostáva uplatniteľné
s výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie.

(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň a reklamného času 
na hodinu by sa okrem niekoľkých 
výnimiek malo zrušiť. Zachovanie kontroly 
kvality je dostačujúce. 

Or. de

Odôvodnenie

Stačí, aby sa zabezpečila kvalitatívna kontrola reklamy. Kvantitatívne požiadavky možno v 
záujme deregulácie zrušiť, a to najmä preto, že spotrebitelia sú ochotní tolerovať len určité
množstvo reklamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej 
časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time).
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené vzh
ľadom na nárast možností výberu spotrebite
ľa. Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci 
každej hodiny zostáva uplatniteľné s 
výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie

(44) Vzhľadom na súčasnú a čoraz 
konkurenčnejšiu situáciu v priemysle sa 
denný a hodinový limit zruší a ani
kvantitatívne obmedzenia času dostupného 
pre kanály televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu) a reklamné kanály už nie sú
opodstatnené vzhľadom na nárast 
konkurencie a možností výberu spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenia reklamy by sa mali zrušiť, aby európski poskytovatelia mediálnych služieb mohli 
navzájom lepšie súťažiť a využívať príjmy na financovanie európskeho audiovizuálneho 
obsahu a investovanie do tohto obsahu. 

Spotrebiteľ je najlepším regulátorom množstva a druhu reklamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej 
časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time).
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené vzh
ľadom na nárast možností výberu spotrebite
ľa. Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci 
každej hodiny zostáva uplatniteľné s 
výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie

(44) Denný limit by sa mal zrušiť a 
kvantitatívne obmedzenia času dostupného 
pre kanály televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu) a reklamné kanály už nie sú
opodstatnené vzhľadom na nárast možností
výberu spotrebiteľa.

Or. es

Odôvodnenie

Poskytovatelia audiovizuálnych služieb žiadajú väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o trvanie 
reklamy, aby mohli v budúcnosti financovať kvalitné programy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej časti 
teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time).
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené vzh
ľadom na nárast možností výberu spotrebite
ľa. Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci 
každej hodiny zostáva uplatniteľné s 
výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie.

(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej časti 
teoretické. Preto by sa denný limit mal zrušiť
a ani kvantitatívne obmedzenia času 
dostupného pre kanály televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu) a reklamné kanály už
nie sú opodstatnené vzhľadom na nárast mo
žností výberu spotrebiteľa. 

Or. de

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia televízneho vysielania potrebujú väčšiu flexibilitu, aby mohli naďalej 
poskytovať programy vysokej kvality. Spoty na rozdelenej obrazovke zaberajú len časť
obrazovky. Reklama konkuruje aktuálnemu programu, ktorý má stále priťahovať hlavnú
pozornosť diváka. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Paul Rübig

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej 
časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time). 
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené vzh
ľadom na nárast možností výberu spotrebite
ľa. Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci ka
ždej hodiny zostáva uplatniteľné s výnimkou 
časovo náročnejších foriem reklamy, ako sú
televízne propagačné akcie (telepromotions) 
a okná televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu), ktoré si vyžadujú viac času 
vzhľadom na ich charakter a metódu 
prezentácie

(44) Kvantitatívne obmedzenia času 
dostupného pre kanály televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu) a reklamné kanály už
nie sú opodstatnené vzhľadom na nárast mo
žností výberu spotrebiteľa. Obmedzenie 
reklamy na 20 % v rámci každej hodiny 
zostáva uplatniteľné s výnimkou časovo náro
čnejších foriem reklamy, ako sú televízne 
propagačné akcie (telepromotions) a okná
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu), 
ktoré si vyžadujú viac času vzhľadom na ich 
charakter a metódu prezentácie.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k čl. 1 ods. 13 (čl. 18 bod 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
ODÔVODNENIE 44
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(44) Obmedzenie množstva reklamy 
prípustného na jeden deň bolo z veľkej 
časti teoretické. Dôležitejší je limit v rámci 
hodiny, pretože sa uplatňuje aj 
v najexponovanejšom čase (prime time). 
Preto by sa denný limit mal zrušiť, kým 
hodinový limit pre reklamné spoty a spoty 
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) by 
sa mal zachovať. Ani kvantitatívne 
obmedzenia času dostupného pre kanály
televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu) 
a reklamné kanály už nie je opodstatnené
vzhľadom na nárast možností výberu 
spotrebiteľa. Obmedzenie reklamy na 20 % 
v rámci každej hodiny zostáva uplatniteľné s 
výnimkou časovo náročnejších foriem 
reklamy, ako sú televízne propagačné akcie 
(telepromotions) a okná televíznej ponuky 
tovaru (teleshoppingu), ktoré si vyžadujú
viac času vzhľadom na ich charakter a 
metódu prezentácie.

(44) Obmedzenie reklamy na 20 % v rámci 
každej hodiny zostáva uplatniteľné vrátane 
časovo náročnejších foriem reklamy, ako sú
televízne propagačné akcie (telepromotions) 
a okná televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu), ktoré si vyžadujú viac času 
vzhľadom na ich charakter a metódu 
prezentácie.

Or. it

Odôvodnenie

Na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi mediálnymi službami založenými na rôznych 
technológiách je dôležitý jednotný súbor opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
ODÔVODNENIE 44 A (nové)

(44 a) V kinematografických filmoch a 
dielach mimoriadne kreatívneho 
charakteru by sa pri vkladaní akejkoľvek 
reklamy mali dodržiavať kritériá, ktoré
nenarúšajú integritu diela a neznižujú jeho 
hodnotu, a to ani z hľadiska naratívnych 
časov.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
ODÔVODNENIE 45

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na spotrebite
ľov. Zákaz skrytej reklamy nezahŕňa 
legitímne umiestňovanie produktov v rámci 
tejto smernice.

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na spotrebite
ľov. 

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje sa tu odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu č. 40. Za 
podmienok stanovených v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 14 k článku 3h (nový) sa 
zákaz skrytej reklamy nevzťahuje na využívanie podpory produkcie a umiestňovanie produktov 
naďalej nie je povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
ODÔVODNENIE 45

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na spotrebite
ľov. Zákaz skrytej reklamy nezahŕňa 
legitímne umiestňovanie produktov v rámci 
tejto smernice.

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na spotrebite
ľov. 

Or. it

Odôvodnenie

Na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi mediálnymi službami založenými na rôznych 
technológiách je dôležitý jednotný súbor opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
ODÔVODNENIE 46

(46) Umiestňovanie produktov je realitou 
v kinematografických dielach aj 
v audiovizuálnych dielach vyrobených pre 
televíziu, ale členské štáty regulujú túto 
prax rozlične. Aby sa vytvorili rovnaké
podmienky a zlepšila sa tak 
konkurencieschopnosť európskeho 
mediálneho priemyslu, je potrebné prijať
pravidlá pre umiestňovanie produktov. 
Definícia umiestňovania produktov, ktorá
sa tu uvádza, zahŕňa každú formu 
audiovizuálneho komerčného oznámenia
tvorenú včlenením produktu, služby či 
príslušnej obchodnej značky alebo zmienky 
o nich do programu, zvyčajne výmenou za 
platbu alebo za podobnú náhradu. Toto 
podlieha rovnakým kvalitatívnym 
pravidlám a obmedzeniam, aké platia pre 
reklamu. 

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Súlad s nasledujúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 3h.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
ODÔVODNENIE 46
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(46) Umiestňovanie produktov je realitou 
v kinematografických dielach aj 
v audiovizuálnych dielach vyrobených pre 
televíziu, ale členské štáty regulujú túto prax
rozlične. Aby sa vytvorili rovnaké
podmienky a zlepšila sa tak 
konkurencieschopnosť európskeho 
mediálneho priemyslu, je potrebné prijať
pravidlá pre umiestňovanie produktov.
Definícia umiestňovania produktov, ktorá sa 
tu uvádza, zahŕňa každú formu 
audiovizuálneho komerčného oznámenia
tvorenú včlenením produktu, služby či príslu
šnej obchodnej značky alebo zmienky o nich 
do programu, zvyčajne výmenou za platbu 
alebo za podobnú náhradu. Toto podlieha 
rovnakým kvalitatívnym pravidlám 
a obmedzeniam, aké platia pre reklamu. 

(46) Podpora produkcie je realitou 
v kinematografických dielach aj 
v audiovizuálnych filmoch vyrobených pre 
televíziu, a to najmä v Spojených štátoch, 
ale aj v niektorých členských štátoch. 
Členské štáty však regulujú a využívajú túto 
podporu v kinematografických a 
audiovizuálnych dielach vyrobených pre 
televíziu rozlične. Zdá sa preto, že v záujme 
dosiahnutia spravodlivej cezhraničnej 
hospodárskej súťaže je potrebné túto 
otázku objasniť. Podpora produkcie umož
ňuje uvážlivé využívanie obmedzených 
zdrojov bez porušenia zásady oddeľovania. 
Táto podpora zároveň pomôže financovať
nezávislé európske produkcie bez ohrozenia 
nezávislosti a dôveryhodnosti programu. 
Definícia podpory produkcie, ktorá sa tu 
uvádza, zahŕňa včlenenie produktu, služby či 
obchodnej značky do audiovizuálnych 
mediálnych služieb, ktoré je potrebné zo 
žurnalistických alebo kreatívnych dôvodov, 
pričom s ním nie je spojená platba ani iná
náhrada a neexistuje žiadne redakčné
ovplyvňovanie zo strany inzerenta či 
vlastníka obchodnej značky. Ak si využitie 
podpory produkcie vyžaduje z redakčných 
alebo umeleckých dôvodov zmienku o 
tovare, službách, názvoch, obchodných zna
čkách alebo činnostiach výrobcu tovaru či 
poskytovateľa služieb, prípadne ich 
prezentáciu, realizuje sa to bez osobitného 
alebo neprimeraného dôrazu. Podpora 
produkcie zahŕňa aj nezávislé redakčné
rozhodnutia použiť výrobky bez 
prehnaného zvýrazňovania, ktoré sú
integrálnou súčasťou programu a uľah
čujú jeho výrobu ako napr. značkové ceny v 
audiovizuálnych mediálnych službách pre 
deti, ktoré môžu viesť k motivácii, aby sa 
diváci zúčastnili na programe a sledovali 
ho. Programy tretích krajín, ktoré zahŕňajú
podporu produkcie, by mali byť jasne 
identifikované a označené.

Or. en
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Odôvodnenie

Odôvodnenie objasňuje, čo znamená prípustná podpora produkcie. Táto podpora umožňuje 
uvážlivé využívanie obmedzených finančných zdrojov. Podpora produkcie sa v diele neuvádza 
z propagačných, ale z redakčných dôvodov, a tak jej použitie nevedie k zamieňaniu redak
čného obsahu a komerčných foriem komunikácie.  Týmto spôsobom sa predchádza riziku 
oslabovania zásady oddeľovania alebo obmedzovania umeleckej či novinárskej slobody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
ODÔVODNENIE 46

(46) Umiestňovanie produktov je realitou 
v kinematografických dielach aj 
v audiovizuálnych dielach vyrobených pre 
televíziu, ale členské štáty regulujú túto prax 
rozlične. Aby sa vytvorili rovnaké podmienky 
a zlepšila sa tak konkurencieschopnosť
európskeho mediálneho priemyslu, je 
potrebné prijať pravidlá pre umiestňovanie 
produktov. Definícia umiestňovania 
produktov, ktorá sa tu uvádza, zahŕňa každú
formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do programu, zvyčajne
výmenou za platbu alebo za podobnú
náhradu. Toto podlieha rovnakým 
kvalitatívnym pravidlám a obmedzeniam, aké
platia pre reklamu. 

(46) Umiestňovanie produktov je realitou 
v kinematografických dielach aj 
v audiovizuálnych dielach vyrobených pre 
televíziu, ale členské štáty regulujú túto prax 
rozlične. Aby sa vytvorili rovnaké podmienky 
a zlepšila sa tak konkurencieschopnosť
európskeho mediálneho priemyslu, je 
potrebné prijať pravidlá pre umiestňovanie 
produktovDefinícia umiestňovania 
produktov, ktorá sa tu uvádza, zahŕňa každú
formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do lineárneho programu, zvy
čajne výmenou za platbu alebo za podobnú
náhradu. Toto podlieha rovnakým 
kvalitatívnym pravidlám a obmedzeniam, aké
platia pre reklamu. 

Or. en

Odôvodnenie

Nelineárne služby by nemali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Umiestňovanie produktov by sa takto malo klasifikovať len v prípade, že sa skutočne 
realizovala platba. Ide o legitímny zdroj príjmov za predpokladu, že je dostatočne 
transparentný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
ODÔVODNENIE 47

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu. 
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu. 
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou s cieľom prípadného zriadenia 
nezávislého európskeho orgánu, ktorý bude 
prijímať záväzné rozhodnutia zamerané na 
zaručenie účinnejšej hospodárskej súťaže a 
podporovanie všeobecných podmienok 
nevyhnutných na účinnejšie zabezpečenie 
plurality informácií a väčšieho povedomia 
o kultúrnych rozdieloch,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
ODÔVODNENIE 47

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu. 
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne a 
transparentne a prispievať k pluralizmu. 
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a 
Komisiou. Osobitné charakteristiky 
organizácie regulačných orgánov vo vnútro
štátnych mediálnych systémoch by sa mali 
chrániť. 

Or. de

Odôvodnenie
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Toto znenie zohľadňuje rôznorodé vnútroštátne organizačné formy kontroly v členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
ODÔVODNENIE 47

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu. 
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne a 
transparentne a prispievať k pluralizmu. Ich 
právomoci v oblasti kontroly obsahu by sa 
mali obmedzovať na subjekty a zásady 
upravené touto smernicou, pričom by sa 
malo zabezpečiť, že regulátori v žiadnom 
prípade nemôžu kontrolovať vierohodnosť
informácií. Zabezpečenie korektného uplat
ňovania tejto smernice vyžaduje úzku 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi regula
čnými orgánmi a Komisiou,

Or. es

Odôvodnenie

Ochrana základných práv v žiadnom prípade nepatrí medzi právomoci regulačných orgánov. 
Táto problematika je výhradne úlohou sudcov a súdov. Umožniť regulačnému orgánu 
rozhodovať o tom, či je informácia správna alebo nie, by znamenalo oživenie 
antiliberalistického ducha predchádzajúcej cenzúry. Mnoho občanov predložilo Parlamentu s
ťažnosti týkajúce sa tejto otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
ČLÁNOK 1 BOD 1

Názov (Smernica 89/552/EHS)
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(1) Názov sa nahrádza takto: 

„Smernica [č.] Európskeho parlamentu 
a Rady o koordinácii niektorých ustanovení
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením v
členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb 
(smernica o audiovizuálnych mediálnych slu
žbách)“.

(1) Názov sa nahrádza takto: 

„Smernica [č.] Európskeho parlamentu a 
Rady o koordinácii niektorých ustanovení
upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením v 
členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
lineárnych audiovizuálnych mediálnych slu
žieb (smernica o lineárnych audiovizuálnych 
mediálnych službách)“.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala aktualizovať, aby sa zabezpečilo, že bude neutrálna z hľadiska 
platformy, ale rozsah jej pôsobnosti by sa nemal rozšíriť na nelineárne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (a) (Smernica 89/552/EHS)

(a) ‚audiovizuálna mediálna služba‛ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES,

(a) „lineárna audiovizuálna mediálna služba“
znamená službu, ako sa definuje v článkoch 
49 a 50 zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami v 
zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES, a okrem 
toho „lineárna audiovizuálna mediálna slu
žba“ znamená službu, pri ktorej 
poskytovateľ mediálnych služieb rozhoduje 
o okamihu v čase, kedy sa bude vysielať
špecifický program, a vytvára plán 
programov, ktorý sa vyznačuje 
chronologickým poradím rozličných 
programov.  Nezahŕňa komunikačné slu
žby, ktoré poskytujú informácie alebo iné
odkazy na základe individuálnej žiadosti, 
ani „služby informačnej spoločnosti“
uvedené v článku 1 smernice 98/34/ES,
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Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu vysielanie treba zmeniť tak, aby tento pojem zahŕňal služby, ktoré majú
rovnakú povahu ako tradičné plánované vysielacie služby, ale sú poskytované odlišnými 
platformami.

Rozsah smernice by sa však nemal rozšíriť do takej miery, aby zahŕňal aj nelineárne služby, 
ktoré by mala naďalej upravovať smernica o elektronickom obchode ako „služby informačnej 
spoločnosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (a) (Smernica 89/552/EHS)

(a) ‚audiovizuálna mediálna služba‛ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES,

(a) „audiovizuálna mediálna služba“ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES. Táto 
definícia nezahŕňa služby informačnej 
spoločnosti uvedené v článku 1 smernice 
98/48/ES,

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, že rozsah pôsobnosti smernice sa 
vzťahuje na televízne služby a služby podobné televíznym službám, ako sa pôvodne plánovalo, 
a rozlišuje sa medzi masovokomunikačnými prostriedkami a personalizovanými médiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (a) (Smernica 89/552/EHS)
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(a) ‚audiovizuálna mediálna služba‛ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES,

(a) „audiovizuálna mediálna služba“ znamená
službu poskytovanú v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa mediálnych 
služieb, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie programov pozostávajúcich z
pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo 
bez zvuku s cieľom informovať, zabávať
alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami v 
zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES. Táto 
smernica sa nevzťahuje na tlač v 
papierovej či elektronickej podobe, ani na 
akúkoľvek službu, ktorej hlavným cieľom 
je poskytovanie správ, kde audiovizuálna 
časť nie je základným prvkom. Treba dodr
žiavať vnútroštátne ústavné ustanovenia, 
ktoré zaručujú slobodu tlače,

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, že rozsah pôsobnosti smernice sa 
vzťahuje na televízne služby a služby podobné televíznym službám, ako sa pôvodne plánovalo, 
a rozlišuje sa medzi masovokomunikačnými prostriedkami a personalizovanými médiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (a) (Smernica 89/552/EHS)
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(a) ‚audiovizuálna mediálna služba‛ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES,

(a) „audiovizuálna mediálna služba“ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, poskytovanú v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa mediálnych 
služieb, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie programov pozostávajúcich z
pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo 
bez zvuku s cieľom informovať, zabávať
alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami v 
zmysle článku 2(a) smernice 2002/21/ES a 
spĺňajúcich kritériá pre definíciu televíznej 
relácie podľa článku 1(c) alebo pre 
definíciu „nelineárnej služby“ podľa 
článku 1(e).

Táto smernica sa nevzťahuje na tlač v 
papierovej či elektronickej podobe, kde 
neprevláda audiovizuálna časť. Treba dodr
žiavať vnútroštátne ústavné ustanovenia, 
ktoré zaručujú slobodu tlače.

Or. de

Odôvodnenie

Audiovizuálna mediálna služba je všeobecný výraz pre televízne programy (lineárne služby) a 
nelineárne služby.  V záujme presnejšieho rozlišovania medzi audiovizuálnymi mediálnymi slu
žbami a inými audiovizuálnymi službami je potrebné objasniť, že poskytovanie pohybujúcich 
sa obrazov spočíva v programoch, za ktoré poskytovateľ mediálnych služieb nesie redakčnú
zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (a) (Smernica 89/552/EHS)
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(a) ‚audiovizuálna mediálna služba‛ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES,

(a) „audiovizuálna mediálna služba“ znamená
službu, ako sa definuje v článkoch 49 a 50 
zmluvy, ktorej hlavným účelom je 
poskytovanie pohybujúcich sa obrazov so 
zvukom alebo bez zvuku s cieľom informova
ť, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť
elektronickými komunikačnými sieťami 
v zmysle článku 2(a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES, vrátane 
sprievodného teletextu,

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala aj na sprievodný teletext.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (b) (Smernica 89/552/EHS)

(b) ‚poskytovateľ mediálnych služieb‛
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje spôsob, akým je 
organizovaná,

(b) „poskytovateľ mediálnych služieb“
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje spôsob, akým je 
organizovaná. Táto definícia sa nevzťahuje 
na fyzické alebo právnické osoby, ktoré iba 
zhromažďujú alebo vysielajú obsah alebo 
ponúkajú na predaj balíky týchto služieb, 
za ktoré nesú redakčnú zodpovednosť tretie 
strany,  

Or. en

Odôvodnenie

Čisté zhromažďovanie, vysielanie alebo ďalší predaj obsahu vysielania, za ktoré nesú redak
čnú zodpovednosť tretie strany ako poskytovatelia mediálnych služieb, nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (b) (Smernica 89/552/EHS)

(b) ‚poskytovateľ mediálnych služieb‛
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje spôsob, akým je 
organizovaná,

(b) „poskytovateľ mediálnych služieb“
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje spôsob, akým je 
organizovaná. Služby, ktoré spočívajú iba v 
zhromažďovaní, vysielaní, uchovávaní
alebo prenose obsahu vysielania tretej 
strany, nespadajú do tejto definície,

Or. en

Odôvodnenie

Na samotnú funkciu zhromažďovania, vysielania, uchovávania a prenosu obsahu vysielania, 
za ktoré už nesú redakčnú zodpovednosť tretie strany, by sa táto smernica nemala vzťahovať.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (b) (Smernica 89/552/EHS)

(b) ‚poskytovateľ mediálnych služieb‛
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje spôsob, akým je 
organizovaná,

(b) „poskytovateľ lineárnych 
audiovizuálnych mediálnych služieb“
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber 
audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej 
mediálnej služby a určuje postupnosť, v 
akom je vysielaná,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 1 písmenu (a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „lineárna služba“ (t. j. televízne 
vysielanie televízna relácia) znamená
audiovizuálnu mediálnu službu spočívajúcu v 
prvotnom vysielaní televíznych programov 
v nekódovanej alebo kódovanej podobe  ur
čenom neurčitému počtu potenciálnych 
divákov, pre ktorých sa v rovnakom čase 
prenáša alebo vysiela totožný obraz, bez oh
ľadu na spôsob vysielania,

Or. de

Odôvodnenie

V definícii „lineárnych služieb“ by sa mala zdôrazniť aj skutočnosť, že takéto služby sú
technologicky neutrálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „lineárna služba“ alebo „televízne 
vysielanie“ alebo „televízna relácia“ znamená
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu, pri 
ktorej sa chronologický sled programov 
vysiela súčasne pre neurčitý počet 
potenciálnych používateľov v okamihu v
čase, o ktorom rozhoduje poskytovateľ
mediálnych služieb podľa plánu 
programov,

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

c) „lineárna služba“ vrátane „televízneho
vysielania“ alebo „televíznej relácie“
znamená lineárnu audiovizuálnu mediálnu slu
žbu, pri ktorej poskytovateľ mediálnych slu
žieb rozhoduje o okamihu, kedy sa bude 
vysielať špecifický program, na základe 
pevne stanoveného plánu programov, ktorý
zostavil,

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie jedného z kľúčových pojmov smernice: lineárnych služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „televízne vysielanie“ alebo „televízna 
relácia“ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej sa obsah 
odovzdáva neurčitému počtu potenciálnych 
používateľov v rovnakom čase,

Or. en

Odôvodnenie

Definícia lineárnych služieb by mala vychádzať z kontextu, v ktorom používatelia majú
prístup k obsahu.  To je dôležité pre definovanie nutnosti regulačnej ochrany používateľov.

Určenie autorov redakčných rozhodnutí dôležitých pre reguláciu obsahu môže byť pre ďalší
postup regulátorov stále ťažšie.  Rovnako aj podoba a samotná definícia plánu programov sa 
môže v nadchádzajúcich rokoch významne meniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „lineárna služba“ alebo „televízne 
vysielanie“ alebo „televízna relácia“ znamená
vysielanie rozličných programov akýmko
ľvek spôsobom v nekódovanej alebo 
kódovanej podobe a v chronologickom 
poradí. Tieto programy sa vysielajú na 
zariadenie používateľa v okamihu v čase, o 
ktorom rozhoduje poskytovateľ mediálnych 
služieb, v súlade s plánom programov,

Or. xm

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (c) (Smernica 89/552/EHS)

(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „televízne vysielanie“ alebo „televízna 
relácia“ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, ktorá sa vyznačuje  určitou 
postupnosťou programov obsahujúcich 
rôzne redakčne upravené ponuky obsahu a 
pri ktorej poskytovateľ mediálnych služieb 
rozhoduje o okamihu v čase, kedy sa bude 
vysielať špecifický program, a vytvára plán 
programov,

Or. en

Odôvodnenie

Definícia lineárnych mediálnych služieb by mala zahŕňať iba televízne ponuky. Týka sa to iba 
prípadov, keď poskytovateľ mediálnych služieb určuje plánovanie programu s rôznorodou 
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redakčne upravenou ponukou obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (d) (Smernica 89/552/EHS)

(d) ‚prevádzkovateľ vysielania‛ znamená
poskytovateľa lineárnych audiovizuálnych 
mediálnych služieb,

(d) „prevádzkovateľ vysielania“ znamená
poskytovateľa televíznych programov a
lineárnych audiovizuálnych mediálnych slu
žieb,

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť pojem lineárnych služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program 
na základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu 
pozostávajúcu z ponuky audiovizuálneho 
obsahu, ktorú redakčne upravil a zostavil 
poskytovateľ mediálnych služieb a pri 
ktorej používateľ individuálne požaduje 
prenos určitého programu,

Or. de

Odôvodnenie

Objasnenie pojmu „nelineárna služba“ ako mediálnej služby na požiadanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erika Mann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
ČLÁNOK 1 BOD 2
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Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program 
na základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, ktorá je
poskytovaná prostredníctvom elektronickej 
komunikačnej siete v zmysle článku 2 písm. 
(a) smernice Európskeho Parlamentu a 
Rady 2002/21/ES, vrátane káblového, 
satelitného alebo pozemného televízneho 
vysielania, televízneho vysielania cez 
internet (IPTV) alebo mobilných sietí, a 
ktorá spĺňa tieto dodatočné kritériá:
— používateľ individuálne požiada o 
špecifickú službu (vrátane predplatenej slu
žby) na základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

— služba je zložená z programov takého 
typu, ktorý je vhodný na vysielanie 
prostredníctvom lineárnej služby, napríklad 
celovečerné filmy, športové podujatia a 
programy vo formáte, ktorý je už
pripravený na televízny prenos, akými sú
situačné komédie, dokumentárne 
programy, programy pre deti a pôvodná
činohra,

— služba oslovuje rovnaký masový trh ako 
lineárna služba,
— služba je založená na vlastníctve distribu
čných práv na pestrý programový katalóg,

— formát, prezentácia a prostriedky 
prístupu k službe môžu používateľa viesť k 
tomu, aby očakával uplatňovanie obdobnej 
regulačnej ochrany ako v prípade 
lineárnych služieb,

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je vyjadrená podpora zámeru spravodajcu roz
šíriť rozsah pôsobnosti smernice na služby podobné televíznym službám v nelineárnej oblasti 
a sú pridané dve dodatočné kritériá ku kritériám uvedeným v návrhu spravodajcu (rovnaký
trh a vlastníctvo pestrého programového katalógu). Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je aj vylepšiť druhé kritérium spravodajcu (navrhuje sa uprednostniť výraz „je zložená
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z programov“ namiesto „obsahuje“), aby sa zabránilo prijímaniu právnych predpisov s 
nereálne širokým rozsahom pôsobnosti. 

Je to aj v súlade s vlastným návrhom Komisie V odôvodneniach 13 a 14 sa uvádza, že 
smernica by sa mala vzťahovať len na služby masovokomunikačného charakteru. Dve dodato
čné kritériá pomáhajú definovať tento zámer v nelineárnej oblasti:

a) rozšírenie pôsobnosti smernice sa čiastočne odôvodňuje údajnou potrebou vytvoriť
rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre tradičných prevádzkovateľov vysielania a 
poskytovateľov nelineárnych služieb.  Z toho vyplýva, že povinnosti by sa mali vzťahovať len 
na tých poskytovateľov nelineárnych služieb, ktorí sú činní na tom istom trhu ako tradiční
prevádzkovatelia vysielania .  Právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže EÚ spájajú
definíciu trhu čiastočne s potenciálom náhrady na strane ponuky.  V oblasti audiovizuálnych 
služieb je tento potenciál obmedzený časom a peniazmi potrebnými na vytvorenie pestrého 
programového katalógu.

b) len služby s rôznorodou programovou ponukou budú môcť osloviť rovnaký masový trh ako 
hlavní prevádzkovatelia vysielania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program na 
základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program, 
alebo o type vysielaného programu, alebo 
ich môže ovplyvniť, na základe voľby z 
obsahu vybraného poskytovateľom 
mediálnych služieb, alebo pri ktorej 
poskytovateľ mediálnych služieb prispôsobí
službu vyjadreným preferenciám používate
ľa,

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je lepšie zohľadniť rôzne spôsoby, ako 
službu prispôsobiť očakávaniam používateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program
na základe voľby z obsahu vybraného
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ individuálne požiada o 
vysielanie špecifickej audiovizuálnej 
mediálnej služby na základe voľby z obsahu 
ponúkaného poskytovateľom mediálnych slu
žieb,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program 
na základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená každú
audiovizuálnu mediálnu službu, ktorá nie je 
„lineárnou službou“,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)
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(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program
na základe voľby z obsahu vybraného
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ individuálne požiada o 
vysielanie špecifickej audiovizuálnej 
mediálnej služby na základe širokého 
výberu zostaveného v rámci redakčnej 
zodpovednosti poskytovateľa mediálnych slu
žieb,

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité definovať pojem „nelineárnych služieb“ ako mediálnych služieb vytvorených v 
rámci redakčnej zodpovednosti poskytovateľa služieb a dostupných pre používateľov na po
žiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program na 
základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ určuje okamih v čase, kedy sa 
bude vysielať špecifický program na základe 
voľby z obsahu vybraného poskytovateľom 
mediálnych služieb, alebo kritériá na ur
čenie poradia, v ktorom sa dodáva obsah,

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zahrnúť softvérovo generované služby 
založené na preferenciách medzi nelineárne služby, na ktoré sa potenciálne vzťahuje táto 
smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
ČLÁNOK 1 BOD 2
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Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program na 
základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ individuálne požiada o 
špecifickú službu a rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať táto služba na 
základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

Or. en

Odôvodnenie

Pri definovaní nelineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb je dôležité zdôrazniť
individuálnu požiadavku spotrebiteľa týkajúcu sa špecifickej audiovizuálnej mediálnej služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Catherine Trautmann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program na 
základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu poskytovanú
prostredníctvom elektronickej komunika
čnej siete v zmysle článku 2 písm. a) 
smernice Európskeho Parlamentu a Rady 
2002/21/ES, pri ktorej používateľ na 
základe individuálnej žiadosti rozhoduje 
o okamihu v čase, kedy sa bude vysielať
špecifický program na základe voľby z 
obsahu vybraného poskytovateľom 
mediálnych služieb, a ktorá spĺňa tieto 
dodatočné kritériá: používateľ individuálne 
požiada o špecifickú službu (vrátane 
predplatenej služby) na základe voľby z 
obsahu vybraného poskytovateľom 
mediálnych služieb,

Or. xm

Odôvodnenie

Zásada technologickej neutrality v tejto smernici týkajúca sa poskytovateľov lineárnych a 
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nelineárnych mediálnych služieb znamená, že prenosové technológie netreba špecifikovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (e) (Smernica 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program na 
základe voľby z obsahu vybraného
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) „nelineárna služba“ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používatelia na základe individuálnej 
žiadosti určujú okamih v čase, kedy sa bude 
vysielať špecifický program na základe voľby 
z obsahu, ktorú redakčne upravil a zostavil 
poskytovateľ mediálnych služieb,

Or. en

Odôvodnenie

Definícia lineárnych služieb by mala vychádzať z kontextu, v ktorom používatelia majú
prístup k obsahu. To je dôležité pre definovanie nutnosti regulačnej ochrany používateľov. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh tiež objasňuje pojem „nelineárna služba“ ako 
mediálnej služby na požiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (f) (Smernica 89/552/EHS)

(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu
hospodársku činnosť,

(f) „audiovizuálne obchodné oznámenie“
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sa vysielajú ako sú
časť audiovizuálnych mediálnych služieb
a sú upravené tak, aby priamo alebo 
nepriamo propagovali tovar, služby alebo 
dobré meno právnickej osoby vyvíjajúcej
hospodársku činnosť,

Or. en

Odôvodnenie
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Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (f) (Smernica 89/552/EHS)

(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne 
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu
hospodársku činnosť,

(f) „audiovizuálne obchodné oznámenie“
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sa vysielajú ako sú
časť lineárnych audiovizuálnych 
mediálnych služieb a sú upravené tak, aby 
priamo alebo nepriamo propagovali tovar, 
služby alebo dobré meno fyzickej či 
právnickej osoby vyvíjajúcej hospodársku 
činnosť,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 13, pokiaľ ide o objasnenie rozšírenia rozsahu pôsobnosti 
smernice tak, aby zahrnula nelineárne služby.  Pôvodné znenie necháva otvorenú možnosť, že 
reklama môže podliehať celej škále povinností týkajúcich sa lineárneho televízneho 
vysielania, a to aj vtedy, ak sa bude používať nelineárnym spôsobom (napríklad používatelia 
netvoria súčasť lineárneho programu, ale majú pre zobrazenie daného materiálu stlačiť
interaktívne tlačidlo).   Nelineárna reklama je na základe svojej definície pod kontrolou 
divákov, a preto neexistuje zrejmý dôvod, prečo by mala podliehať prísnejším pravidlám ako 
napríklad reklama v obrázkovom časopise.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (f) (Smernica 89/552/EHS)
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(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne 
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu
hospodársku činnosť,

(f) „audiovizuálne obchodné oznámenie“
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby alebo sú v 
nich zahrnuté a sú upravené tak, aby priamo 
alebo nepriamo propagovali tovar, služby 
alebo dobré meno fyzickej či právnickej 
osoby vyvíjajúcej hospodársku činnosť
výmenou za platbu alebo za podobnú
náhradu, alebo na účely vlastnej 
propagácie,

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia by mala obsahovať jasnú zmienku o finančných alebo iných odmenách za tento 
typ oznámení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (f) (Smernica 89/552/EHS)

(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu
hospodársku činnosť,

(f) „audiovizuálne obchodné oznámenie“
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sa vysielajú ako sú
časť audiovizuálnych mediálnych služieb
a sú upravené tak, aby priamo alebo 
nepriamo propagovali tovar, služby alebo 
dobré meno právnickej osoby vyvíjajúcej
hospodársku činnosť,

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované znenie objasňuje, že audiovizuálne obchodné oznámenia sa vysielajú ako súčasť
audiovizuálnych mediálnych služieb. Zohľadňuje to väčší rozsah funkcií nových mediálnych 
služieb a skutočnosť, že používateľ má väčšiu kontrolu nad audiovizuálnymi obchodnými 
oznámeniami, ktoré používa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

(h) ‚skrytá reklama‛ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania 
má zámer takúto informáciu použiť na
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto 
zobrazenie sa považuje za zámerné najmä
v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za 
podobnú náhradu,

(h) „skrytá reklama“ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania 
má zámer takúto informáciu použiť ako
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Zahŕňa tie
ž podprahovú a neidentifikovanú zámernú
reklamu. Takéto zobrazenie sa považuje za 
zámerné najmä v prípade, ak sa vykoná za 
platbu alebo za podobnú náhradu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

(h) ‚skrytá reklama‛ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania
má zámer takúto informáciu použiť na 
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto 
zobrazenie sa považuje za zámerné najmä
v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za 
podobnú náhradu,

(h) „skrytá reklama“ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak poskytovateľ mediálnych 
služieb má zámer takúto informáciu použiť
na reklamu a ak by vzhľadom na svoju 
povahu mohla uviesť verejnosť do omylu. 
Takéto zobrazenie sa považuje za zámerné
najmä v prípade, ak sa vykoná za platbu 
alebo za podobnú náhradu,

Or. de

Odôvodnenie

Zákaz skrytej reklamy by sa mal vzťahovať nielen na prevádzkovateľov televízneho vysielania, 
ale na všetkých poskytovateľov audiovizuálnych služieb.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gianni De Michelis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

(h) ‚skrytá reklama‛ znamená slovnú alebo
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania 
má zámer takúto informáciu použiť na 
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto 
zobrazenie sa považuje za zámerné najmä
v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za 
podobnú náhradu,

(h) „skrytá reklama“ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania 
má zámer takúto informáciu použiť na 
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
bolo jej cieľom uviesť verejnosť do omylu. 
Takéto zobrazenie sa považuje za zámerné
najmä v prípade, ak sa vykoná za platbu 
alebo za podobnú náhradu,

Or. en

Odôvodnenie

Nahradenie výrazu „mohla uviesť do omylu“ výrazom „bolo jej cieľom uviesť do omylu“
zosilňuje výklad toho, čo môže skrytá reklama znamenať, a objasňuje situáciu pre poskytovate
ľa mediálnych služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

(h) ‚skrytá reklama‛ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania
má zámer takúto informáciu použiť na 
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto 
zobrazenie sa považuje za zámerné najmä
v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za 
podobnú náhradu,

(h) „skrytá reklama“ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak poskytovateľ mediálnych 
služieb má zámer takúto informáciu použiť
na reklamu a ak by vzhľadom na svoju 
povahu mohla uviesť verejnosť do omylu. 
Takéto zobrazenie sa považuje za zámerné
najmä v prípade, ak sa vykoná za platbu 
alebo za podobnú náhradu,

Or. en
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Odôvodnenie

Skrytá reklama je škodlivá pre spotrebiteľov, a preto by mala byť zakázaná tak v lineárnych, 
ako aj v nelineárnych audiovizuálnych mediálnych službách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

Nemá vplyv na anglické znenie.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (h) (Smernica 89/552/EHS)

(h) ‚skrytá reklama‛ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania
má zámer takúto informáciu použiť na 
reklamu a ak by vzhľadom na svoju povahu 
mohla uviesť verejnosť do omylu. Takéto 
zobrazenie sa považuje za zámerné najmä
v prípade, ak sa vykoná za platbu alebo za 
podobnú náhradu,

(h) „skrytá reklama“ znamená slovnú alebo 
obrazovú informáciu o tovaroch, službách, 
názve, ochrannej známke alebo činnostiach 
výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb 
v programoch, ak poskytovateľ mediálnych 
služieb má zámer takúto informáciu použiť
na reklamu a ak by vzhľadom na svoju 
povahu mohla uviesť verejnosť do omylu. 
Takéto zobrazenie sa považuje za zámerné
najmä v prípade, ak sa vykoná za platbu 
alebo za podobnú náhradu,

Or. en

Odôvodnenie

Skrytá reklama by mala byť zakázaná vo všetkých službách, ktoré upravuje táto smernica.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, 
služby či príslušnej obchodnej značky alebo
zmienky o nich do audiovizuálnej 
mediálnej služby, zvyčajne výmenou za 
platbu alebo za podobnú náhradu.“

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 3 písm. (h).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, 
služby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej 
mediálnej služby, zvyčajne výmenou za 
platbu alebo za podobnú náhradu.“

(k) „výrobná pomoc“ znamená včlenenie 
produktu, služby či obchodnej značky do 
audiovizuálnej mediálnej služby, ktoré je 
potrebné zo žurnalistických alebo 
kreatívnych dôvodov a s ktorým nie je 
spojená platba ani iná náhrada, ani redak
čné ovplyvňovanie zo strany inzerenta či 
vlastníka obchodnej značky, ani 
mimoriadna nápadnosť.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok definuje novo zavedený termín „výrobná pomoc“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

(k) „umiestňovanie produktov“ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu. Právna definícia pojmu 
„umiestňovanie produktov“ nezahŕňa ceny 
udeľované v rámci programov ani zna
čkové reklamné produkty v programoch.“

Or. en

Odôvodnenie

Definícia pojmu „umiestňovanie produktov“ by mala obsahovať jasnú požiadavku týkajúcu 
sa platby alebo podobnej náhrady, aby sa vylúčili prípady, keď produkty vystupujú ako 
nezávislá súčasť programu a ich včlenenie do programu sa zakladá na nezávislom redakčnom 
rozhodnutí – na rozdiel od komerčného redakčného rozhodnutia. Okrem toho je dôležité, že 
nové nariadenie o umiestňovaní produktov náhodne nezbavuje platnosti už existujúce a 
zákonné štruktúry, ktoré sa uplatňujú pri vytváraní programov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Purvis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

(k) „umiestňovanie produktov“ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do lineárnej audiovizuálnej 
mediálnej služby výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu poskytovateľovi 
audiovizuálnej mediálnej služby.“

Or. en
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Odôvodnenie

Umiestňovanie produktov by sa takto malo klasifikovať len v prípade, že sa skutočne 
realizovala platba. 

Pravidlá o umiestňovaní produktov by sa mali vzťahovať iba na lineárne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

(k) „umiestňovanie produktov“ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
krátkej a diskrétnej zmienky o nich do 
audiovizuálnej mediálnej služby výmenou za 
platbu alebo za podobnú náhradu.“

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom krátkeho a diskrétneho umiestňovania produktu je zachovanie kvality obsahu a 
objektívnosti audiovizuálnej mediálnej služby. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

(k) „umiestňovanie produktov“ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu. Právna definícia pojmu 
„umiestňovanie produktov“ nezahŕňa ceny 
udeľované v rámci programov ani zna
čkové reklamné produkty v programoch.“
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Or. es

Odôvodnenie

Definícia pojmu „umiestňovanie produktov“ by mala vylúčiť prípady, keď produkty tvoria 
nezávislú súčasť programu (napríklad ako náhodné objekty) a ich včlenenie do programu sa 
zakladá na nezávislom a nekomerčnom redakčnom rozhodnutí.     V opačnom prípade by 
pravidlá o umiestňovaní produktov negatívne ovplyvnili redakčné rozhodnutia o používaní
predmetov každodennej potreby v audiovizuálnej produkcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k) (Smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

(k) „umiestňovanie produktov“ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do lineárneho programu
výmenou za platbu.“

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že toto pravidlo sa vzťahuje predovšetkým na 
lineárne služby a programy prenášané lineárnymi službami. 

Výraz „zvyčajne výmenou za platbu alebo za podobnú náhradu“ ponecháva príliš širokú
definíciu umiestňovania produktov.   Mohla by zahŕňať všetky formy produktov alebo služieb, 
ktoré sú rozpoznateľné v programe a boli poskytnuté bezplatne.  Tomu sa hovorí „umiest
ňovanie rekvizít“ a nie je určené na reklamné účely, preto by sa z hľadiska pravidiel 
identifikácie nemalo považovať za umiestňovanie produktov.  V skutočnosti nie je možné získa
ť istotu, že sa dosiahla dohoda bez niektorej formy platby, keďže to predstavuje zmluvnú
povinnosť uviesť produkt.  Bez tejto zmluvnej povinnosti nemôže byť umiestňovanie pova
žované za komerčné oznámenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k a) „európske diela“ znamenajú:
(a) diela pochádzajúce z členských štátov,
(b) diela pochádzajúce z európskych tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
európskeho Dohovoru Rady Európy o 
cezhraničnej televízii a spĺňajú podmienky 
odseku 2 uvedeného nižšie,
(c) diela spoločne vyrobené v rámci dohôd 

týkajúcich sa audiovizuálneho sektora 
uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími 
krajinami a spĺňajúce podmienky 
definované v každej z týchto dohôd.
Uplatňovanie ustanovení uvedených v 
písmenách (b) a (c) je podmienené tým, že 
na diela pochádzajúce z členských štátov sa 
nevzťahujú diskriminačné opatrenia v 
príslušných tretích krajinách.  

2. Diela uvedené v ods. 1 písm. (a) a (b) sú
diela vytvorené najmä autormi a 
pracovníkmi s bydliskom v jednom alebo 
viacerých štátoch uvedených v ods. 1 písm. 
(a) a (b) za predpokladu, že spĺňajú jednu z 
týchto troch podmienok:
(a) vyrobil ich jeden alebo viacero výrobcov 
so sídlom v jednom alebo viacerých týchto 
štátoch, alebo
(b) nad výrobou diel dohliada a vykonáva 
skutočnú kontrolu jeden alebo viacero 
výrobcov so sídlom v jednom alebo 
viacerých týchto štátoch, or
(c) príspevok koproducentov z týchto štátov 
k celkovým nákladom spoločnej výroby je 
prevažujúci a koprodukcia nie je pod 
kontrolou jedného alebo viacerých 
výrobcov so sídlom mimo týchto štátov. 
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3. Diela, ktoré nie sú európskymi dielami v 
zmysle ods. 1, ale sú vyrobené v rámci 
dvojstranných koprodukčných zmlúv 
uzavretých medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami, sa považujú za európske diela za 
predpokladu, že koproducenti zo Spolo
čenstva
pokryjú väčšinovú časť celkových nákladov 
výroby a výroba nie je pod kontrolou 
jedného alebo viacerých výrobcov so sídlom 
mimo územia členských štátov.“

Or. en

Odôvodnenie

Definícia európskych diel by mala byť zahrnutá do tohto článku namiesto toho, aby tvorila 
samostatný článok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k a) „spravodajská agentúra“ znamená ve
ľkoobchodného dodávateľa 
audiovizuálnych správ pre poskytovateľa 
lineárnych audiovizuálnych mediálnych slu
žieb, a nie služieb dodávaných priamo 
širokej verejnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Dodatočná definícia má objasniť a zúžiť rozsah pôsobnosti „práva na krátke spravodajstvo“
navrhovaného v článku 3 písm. (b). Definícia obmedzuje pojem „sprostredkovatelia“ v 
pôvodnom návrhu na služby spravodajských agentúr a iba na prípady, že poskytujú služby 
prevádzkovateľom vysielania. Definícia vychádza z definície prevádzkovateľa vysielania 
uvedenej v navrhovanom článku 1 písm. (d) a z klasifikácie služieb spravodajskej agentúry 
používanej na účely Všeobecnej dohody o obchode so službami WTO. Spravodajské agentúry 
už v súčasnosti dodávajú prevádzkovateľom lineárneho vysielania väčšinu ich hlavných 
zahraničných správ, a preto sú praktickým a vhodným médiom na uplatnenie práva na krátke 
spravodajstvo. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k a) „rating mediálnej sledovanosti a 
relácie“ znamená odhad počtu posluchá
čov/divákov/čitateľov rozhlasového, resp. 
televízneho vysielania.

Or. it

Odôvodnenie

Na účely smernice je nevyhnutné zaviesť definíciu „ratingu sledovanosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi,
Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k a) „rating sledovanosti, kvality, ob
ľúbenosti a vysielania“ znamená odhad po
čtu poslucháčov/divákov/čitateľov 
rozhlasového, resp. televízneho vysielania.

Or. it

Odôvodnenie

Na účely smernice je nevyhnutné zaviesť definíciu „ratingu sledovanosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, 
Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) (nové) (Smernica 89/552/EHS)
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(k a) „orgán určujúci rating“ znamená
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu 
zodpovednú za organizovanie a/alebo 
uskutočňovanie prieskumov na účely 
stanovenia ratingu sledovanosti, kvality, ob
ľúbenosti a vysielania.

Or. it

Odôvodnenie

Na účely smernice je nevyhnutné zaviesť definíciu ratingu sledovanosti a orgánov určujúcich 
rating (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 20a (nový)). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gianni De Michelis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k a) a (k b) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k a) „integrácia produktu“ znamená
situáciu, keď sa o produkte konkrétne 
zmieni postava alebo herec, ktorý otvorene 
vyjadrí podporu produktu, takýto produkt je 
integrovaný do scenára programu a tým 
ovplyvňuje zodpovednosť a redakčnú
nezávislosť poskytovateľa mediálnych slu
žieb,

(k b) „mimoriadna nápadnosť“ znamená
vtieravé vizuálne zobrazenie produktu na 
obrazovke.“

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie troch pojmov umiestňovania produktu, integrácie produktu a mimoriadnej 
nápadnosti zabezpečuje väčšiu ochranu diváka a právnu istotu poskytovateľa mediálnych slu
žieb. 
Znamená to, že žiadnemu komerčnému produktu alebo službe nesmie byť v žiadnom 

programe umožnená mimoriadna nápadnosť. Konkrétne musí byť každá zmienka o takomto 
produkte alebo službe obmedzená na to, čo sa dá jasne odôvodniť redakčnými požiadavkami 
samotného programu.
Podobne bude možné prostredníctvom jasnej definície integrácie produktu zabezpečiť
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ochranu redakčnej nezávislosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k b) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k b) „rating obľúbenosti programu“
znamená hodnotenie toho, ako program 
ocenili poslucháči/diváci/čitatelia 
rozhlasového, resp. televízneho vysielania. 

Or. it

Odôvodnenie

Na účely smernice je nevyhnutné zaviesť definíciu „ratingu obľúbenosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 1 písmeno (k c) (nové) (Smernica 89/552/EHS)

(k c) „rating kvality programu“ znamená
hodnotenie programu vo vzťahu k určitým 
vopred stanoveným parametrom .

Or. it

Odôvodnenie

Na účely smernice je nevyhnutné zaviesť definíciu „ratingu kvality programu“.


