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Predlog spremembe 12
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizulanih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 
programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska
obveznost „prenosa“, vendar samo za 
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“  bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 
posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 

(24) Zakonska obveznost „prenosa“ se 
lahko uporablja za določene radijske in 
avdiovizualne medijske storitve in 
dopolnilne storitve, ki jih zagotavlja 
določen ponudnik medijskih storitev. 
Avdiovizualne medijske storitve so 
opredeljene v členu 1(a) Direktive 
89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov (direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah). Države članice bi 
morale zagotoviti jasno utemeljitev 
obveznosti „prenosa“ za zagotovitev, da so 
take obveznosti pregledne, sorazmerne in 
pravilno opredeljene. S tem v zvezi bi 
morala biti pravila „obveznosti prenosa“ 
zasnovana tako, da zagotavljajo zadostne 
spodbude za učinkovite naložbe v 
infrastrukturo. Pravila „obveznosti 
prenosa“ bi bilo treba redno pregledovati, 
da se uskladijo s tehnološkim in tržnim 
razvojem, s čemer se zagotovi, da so še 
naprej sorazmerna s cilji, ki jih je treba 
doseči. Dopolnilne storitve vključujejo 
storitve, ki izboljšujejo dostopnost za 
uporabnike s posebnimi potrebami, kot so 
videotekst, podnaslavljanje, tonski zapis in 
znakovni jezik, a niso omejene zgolj 
nanje.
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podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

Or. en

Obrazložitev

Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in za to, da se 
državam članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po 
potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. 
To se mora odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizulanih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 
programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska
obveznost „prenosa“, vendar samo za
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 

(24) Zakonska obveznost „prenosa“ se 
lahko uporablja za določene radijske in 
avdiovizualne medijske storitve in 
dopolnilne storitve, ki jih zagotavlja 
določen ponudnik medijskih storitev.
Avdiovizualne medijske storitve so 

opredeljene v členu 1(a) Direktive 
89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov (direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah). Države članice bi 
morale zagotoviti jasno utemeljitev 
obveznosti „prenosa“ za zagotovitev, da so 
take obveznosti pregledne, sorazmerne in 
pravilno opredeljene. S tem v zvezi bi 
morala biti pravila „obveznosti prenosa“ 
zasnovana tako, da zagotavljajo zadostne 
spodbude za učinkovite naložbe v 
infrastrukturo. Pravila „obveznosti 
prenosa“ bi bilo treba redno pregledovati, 
da se uskladijo s tehnološkim in tržnim 
razvojem, s čemer se zagotovi, da so še 
naprej sorazmerna s cilji, ki jih je treba 
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so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 
posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

doseči. Eno ali več avdiovizualnih 
medijskih storitev je mogoče dopolniti s 
storitvami, ki izboljšujejo dostopnost za 
uporabnike s posebnimi potrebami, kot so 
videotekst, podnaslavljanje, tonski zapis in 
znakovni jezik.

Or. en

Obrazložitev

Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in za to, da se 
državam članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po 
potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. 
To se mora odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 14
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizulanih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 
programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska
obveznost „prenosa“, vendar samo za 
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 

(24) Zakonska obveznost „prenosa“ v zvezi 
z dostopnostjo in drugimi dopolnilnimi 
storitvami se lahko uporablja za določene 
radijske in avdiovizualne medijske 
storitve, ki jih zagotavlja določen ponudnik 
medijskih storitev, kot je opredeljeno v 
členu 1(d) Direktive 89/551/EGS s 3. 
oktobra 1989 Evropskega parlamenta in 
Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov (direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah). 
Države članice bi morale v svoji nacionalni 
zakonodaji zagotoviti jasno utemeljitev 
obveznosti „prenosa“ za zagotovitev, da so 
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utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 
posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

take obveznosti pregledne, sorazmerne in 
pravilno opredeljene. S tem v zvezi bi 
morala biti pravila „obveznosti prenosa“ 
zasnovana tako, da zagotavljajo zadostne 
spodbude za učinkovite naložbe v 
infrastrukturo. Pravila „obveznosti 
prenosa“ bi bilo treba redno pregledovati, 
da se uskladijo s tehnološkim in tržnim 
razvojem, s čemer se zagotovi, da so še 
naprej sorazmerna s cilji, ki jih je treba 
doseči. Zaradi hitrih sprememb tehnoloških 
in tržnih pogojev bi bilo treba tak celoten 
pregled opraviti najmanj vsaka tri leta, 
potrebno pa bi bilo tudi javno posvetovanje 
z vsemi zainteresiranimi stranmi. 
Dopolnilne storitve med drugim 
vključujejo storitve, ki izboljšujejo 
dostopnost za uporabnike s posebnimi 
potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

Or. en

Obrazložitev

Potencialni obseg te določbe je treba razširiti v skladu z določbami nove direktive o 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Obseg „obveznosti prenosa“ je treba razširiti na druge 
pomembne obveznosti razen tistih, povezanih z dostopom, na primer dopolnilne storitve, ki so 
namenjene skupinam javnosti ali javnosti v celoti. 

Predlog spremembe 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizulanih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 

(24) Zakonska obveznost „prenosa“ se 
lahko uporablja v primeru radijskih in 
avdiovizualnih medijskih storitev in za 
določene dopolnilnih storite, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Avdiovizualne medijske storitve 
so opredeljene v členu 1(a) Direktive 
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programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska 
obveznost „prenosa“, vendar samo za 
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 
posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

89/551/EGS z dne 3. oktobra 1989 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov (direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah). Države članice bi 
morale v svoji nacionalni zakonodaji 
zagotoviti jasno utemeljitev obveznosti 
„prenosa“ za zagotovitev, da so take 
obveznosti pregledne, sorazmerne in 
pravilno opredeljene. S tem v zvezi bi 
morala biti pravila „obveznosti prenosa“ 
zasnovana tako, da zagotavljajo zadostne 
spodbude za učinkovite naložbe v 
infrastrukturo. Pravila „obveznosti 
prenosa“ bi bilo treba redno pregledovati, 
da se uskladijo s tehnološkim in tržnim 
razvojem, s čemer se zagotovi, da so še 
naprej sorazmerna s cilji, ki jih je treba 
doseči. Dopolnilne storitve med drugim 
vključujejo storitve, ki izboljšujejo 
dostopnost za uporabnike s posebnimi 
potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam mora biti omogočeno, da televizijskim gledalcem in poslušalcem 
zagotovijo dostop do linearnih in nelinearnih storitev. Obseg je treba torej razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o takih storitvah. Namesto izraza 
„storitve dostopnosti“ je uporabljen izraz „dopolnilne storitve“, ki zajemajo vse storitve, 
namenjene drugim posebnim socialnim skupinam (kot je podnaslavljanje, radijsko besedilo 
ali teletekst).
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Predlog spremembe 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos 
Direktive 2002/58/ES morajo oblasti in 
sodišča držav članic tolmačiti svoje 
nacionalno pravo na način, ki je skladen s 
to direktivo, obenem pa zagotoviti, da niso 
odvisni od tolmačenja, ki bi kršilo njihove 
temeljne pravice ali splošna načela prava 
Skupnosti, kot je načelo sorazmernosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje in v Direktivi KOM (2007)698 končno o reviziji direktive o 
obdelavi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti uveljavlja sodbo sodišča z dne 29. 
januarja 2008, tako da direktiva varuje osebne podatke in zasebnost, ne da bi pri tem 
izključevala upoštevanje temeljnih pravic in splošnih načel prava Skupnosti, vključno s 
pravicami intelektualne lastnine (ki so omenjene v členu 17.2 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah).

Predlog spremembe 17
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja brez poseganja v 
predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, 
zlasti v direktivah 93/13/ES in 97/7/ES, ter 
brez poseganja v nacionalne predpise, ki so 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.

1. Ta člen se uporablja brez poseganja v 
predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov 
in druga pravila o preglednosti pri 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
medijskih storitev, zlasti v direktivah
93/13/ES, 97/7/ES in 89/552/EGS , ter 
brez poseganja v nacionalne predpise, ki so 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da so 
naročniki jasno opozorjeni v primeru 
ponavljajoče se kršitve avtorskih in 
sorodnih pravic, da bodo prenehali 
nezakonito dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Treba je odpraviti nezakonito vedenje na internetu. Zato morajo naročniki in operaterji 
sodelovati v boju proti piratstvu in nezakoniti spletni dejavnosti.

Predlog spremembe 19
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
televizijskih oddaj v javnosti, naložijo 
ustrezne obveznosti izvajanja prenosa 
posebnih radijskih in televizijskih 
radiodifuzijskih kanalov in storitev 
dostopnosti, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih radijskih in 
avdiovizualnih storitev in dopolnilnih
storitev, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
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in televizijskih oddaj. Take obveznosti se 
naložijo samo, če so potrebne za izpolnitev 
ciljev v splošnem interesu, ki jih jasno in 
posebej opredeli vsaka država članica v 
svoji nacionalni zakonodaji, ter morajo 
biti sorazmerne in pregledne.

in avdiovizualnih medijskih storitev. Take 
obveznosti se naložijo samo, če so 
potrebne za izpolnitev ciljev v splošnem 
interesu, ki jih jasno in posebej opredeli 
vsaka država članica, ter morajo biti 
sorazmerne in pregledne.

Or. en

Obrazložitev

Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in za to, da se 
državam članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po 
potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. 
To se mora odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
televizijskih oddaj v javnosti, naložijo 
ustrezne obveznosti izvajanja prenosa 
posebnih radijskih in televizijskih 
radiodifuzijskih kanalov in storitev 
dostopnosti, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in televizijskih oddaj. Take obveznosti se 
naložijo samo, če so potrebne za izpolnitev 
ciljev v splošnem interesu, ki jih jasno in 
posebej opredeli vsaka država članica v 
svoji nacionalni zakonodaji, ter morajo
biti sorazmerne in pregledne.

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih radijskih in 
avdiovizualnih storitev in dopolnilnih
storitev, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in avdiovizualnih medijskih storitev. Take 
obveznosti se naložijo samo, če so 
potrebne za izpolnitev ciljev v splošnem 
interesu, ki jih jasno in posebej opredeli 
vsaka država članica, ter morajo biti 
sorazmerne in pregledne.

Or. en
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Obrazložitev

Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in za to, da se 
državam članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po 
potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. 
To se mora odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
televizijskih oddaj v javnosti, naložijo 
ustrezne obveznosti izvajanja prenosa 
posebnih radijskih in televizijskih 
radiodifuzijskih kanalov in storitev 
dostopnosti, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in televizijskih oddaj. Take obveznosti se 
naložijo samo, če so potrebne za izpolnitev 
ciljev v splošnem interesu, ki jih jasno in 
posebej opredeli vsaka država članica v 
svoji nacionalni zakonodaji, ter morajo 
biti sorazmerne in pregledne.

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih radijskih in 
avdiovizualnih storitev in dopolnilnih
storitev, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in avdiovizualnih medijskih storitev. Take 
obveznosti se naložijo samo, če so 
potrebne za izpolnitev ciljev v splošnem 
interesu, ki jih jasno in posebej opredeli 
vsaka država članica, ter morajo biti 
sorazmerne in pregledne.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam mora biti omogočeno, da televizijskim gledalcem in poslušalcem 
zagotovijo dostop do linearnih in nelinearnih storitev. Obseg je treba torej razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o takih storitvah. Namesto izraza 
„storitve dostopnosti“ je uporabljen izraz „dopolnilne storitve“, ki zajemajo vse storitve, 
namenjene drugim posebnim socialnim skupinam (kot je podnaslavljanje, radijsko besedilo 
ali teletekst).
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Predlog spremembe 22
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.“

Države članice odslej redno pregledajo 
obveznosti prenosa.“

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju različnih pravnih instrumentov, ki jih izberejo države članice, stroga zahteva 
za pregledovanje obveznosti prenosa vsaka tri leta ne bi bila primerna.

Predlog spremembe 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.“

Države članice odslej redno pregledajo 
obveznosti prenosa.“

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju različnih pravnih instrumentov, ki jih izberejo države članice, stroga zahteva 
za pregledovanje obveznosti prenosa vsaka tri leta ne bi bila primerna.
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Predlog spremembe 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.“

Države članice odslej redno pregledajo 
obveznosti prenosa.“

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju različnih pravnih instrumentov, ki jih izberejo država članice, stroga zahteva 
za pregledovanje obveznosti prenosa vsaka tri leta ne bi bila primerna.
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