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1 Ú. v. C ##, ##, s. ##.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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. Táto smernica 
by preto mala podporiť rozvoj týchto slu
žieb v rámci vnútorného trhu. 

Odôvodnenie

Dôvodom na  zmenu a doplnenie smernice o televízii bez hraníc je aktualizovať právne 
ustanovenie na základe súčasného technologického vývoja na trhu a ponúknuť účastníkom 
trhu jeden právny text objasňujúci právne ustanovenia, a tak prispieť k vytvoreniu Jednotného 
európskeho informačného priestoru, jedného z troch pilierov iniciatívy i20010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 10
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(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, náboženstva 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) 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, uznávanie práv postihnutých ľudí a 
boj proti podnecovaniu k nenávisti na 
základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, 
náboženstva, štátnej príslušnosti, veku, 
sexuálnej orientácie alebo postihnutia 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

Odôvodnenie

V tejto smernici sa ustanovuje minimálna harmonizácia, a tak sa poskytuje základ pre uplat
ňovanie zásady krajiny pôvodu.  Tieto návrhy by mali byť v súlade vymedzeniami smernice 
2000/78/ES a preto tiež zahŕňajú otázku diskrimináciu na základe postihnutia, etnického 
pôvodu, veku a sexuálnej orientácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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 nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky.

Definícia audiovizuálnych mediálnych služieb 
sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, ktoré sú vo 
svojej podstate rovnaké ako televízia s 
plánovaným vysielaním bez ohľadu na
dodávateľskú platformu, či už plánované, 
alebo na požiadanie, pokiaľ ide o ich 
vzdelávaciu, informačnú a zábavnú
funkciu. Preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách. Vymedzenie 
audiovizuálnych mediálnych služieb sa v
šak nevzťahuje sa na nehospodárske činnosti, 
ktoré sa zvyčajne neposkytujú za finančnú
odmenu, akými sú napr. blogy a ďalšie 
výtvory požívateľov, alebo na akúkoľvek 
formu súkromnej korešpondencie ako 
napr. emaily a súkromné internetové
stránky. Nevzťahuje sa ani na služby, 
ktoré nie sú zamerané na distribúciu 
audiovizuálneho obsahu, t. j. ak je 
audiovizuálny obsah iba sprievodným 
prvkom služby, nie jej hlavným cieľom, 
ako napr. internetové stránky, ktoré
obsahujú audiovizuálne prvky iba doplnok, 
ako napr. animované grafické prvky, 
krátke reklamné spoty alebo informácie 
týkajúce sa nejakého produktu či 
neaudiovizuálnej služby, ako napr. vyh
ľadávačov. Toto vymedzenie sa ďalej nevz
ťahuje na služby, ktoré nie sú úplne alebo 
prevažne založené na prenose signálov na 
sieťach elektronickej komunikácie a nevz
ťahuje sa ani na hry online, pokiaľ sa 
nedosiahne hlavný účel audiovizuálnych 
mediálnych služieb.  Vymedzenie sa 
nakoniec nevzťahuje ani na služby 
informačnej spoločnosti uvedené v článku 
1 smernice 98/48/ES.

Odôvodnenie

Ako zdôraznila samotná Komisia, smernica by nemala zahŕňať 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 
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miestnych kluboch alebo školských udalostiach. To je tiež v súlade vymedzením služieb v 
článku 50 zmluvy. V textu by mal preto obsah tohto druhu jednoznačne vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 14

(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunika
čné 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 neur
čené 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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie 14 sa môže vypustiť, keďže sa text vkladá do odôvodnenia 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 účel 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 služby rozhlasového
vysielania.



PA\620957SK.doc 7/33 PE 374.499v01-00

SK

Odôvodnenie

Výraz „audiovizuálne služby“ zahŕňa v ďalších európskych a medzinárodných právnych 
predpisoch, napr. v klasifikácii služieb WTO pod bodom D , okrem televízie aj rozhlas. Musí
sa zabezpečiť, aby sa navrhovaná smernica týchto vymedzená nedotýkala a rozhlas aj naďalej 
ostal súčasťou audiovizuálnych služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 audiovizuálnych mediálnych slu
žieb 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 slu
žieb a výzvy na dobročinnosť vysielané
bezplatne. 

Odôvodnenie

Znenie sa musí lepšie prispôsobiť technike, aby sa dosiahla väčšia právna istota.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 
predpisov1 . 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 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. 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.  
Samoregulácia teda môže byť
alternatívnou metódou na uplatňovanie ur
čitých ustanovení tejto smernice, ale nemô
že úplne nahradiť úlohu zákonodarných 
orgánov. Koregulácia zabezpečuje 
nevyhnutné „právne spojenie“ medzi 
samoreguláciu a vnútroštátnym 
zákonodarcom.

1Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Členské štáty podporujú koregulačné systémy riadenia v oblastiach zhrnutých v smernici. Pou
žívanie týchto systémov riadenia nie je ich povinnosťou. Ak ich použijú, musia byť všeobecne 
prijateľné pre zúčastnené strany a musí sa zabezpečiť ich účinné presadzovanie. Ak členské
štáty poveria úlohami na dosiahnutie cieľov určených v smernici samoregulačné orgány, 
postup poverenia musí byť dostatočne jasný, aby sa zabezpečilo, že v prípade zlyhania 
samoregulačných opatrení sa na dosiahnutie cieľov určených v smernici môžu použiť regula
čné opatrenia.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 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.

(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 všeobecných 
spravodajských programov, ale nie do 
zábavných programov. Prístup ku krátkym 
úryvkom by sa mal zabezpečiť ako v
šeobecné pravidlo za spravodlivých, 
rozumných a nediskriminujúcich podmienok, 
s poskytnutím primeranej finančnej 
odmeny pri patričnom zohľadnení
výhradných práv a nemal by trvať dlhšie 
ako 90 sekúnd. Takéto podmienky by sa 
mali oznámiť s istým predstihom pred udalos
ťou verejného záujmu, aby ostatní mali dosta
ť času na uplatnenie takéhoto práva. Právo 
na prístup k správam by sa malo uplatňova
ť iba v prípade nevyhnutnosti; ak preto v 
tom istom členskom štáte získal výhradné
práva na príslušnú udalosť ďalší
prevádzkovateľ vysielania, prístup musí
žiadať od uvedeného subjektu.  

Odôvodnenie

Právo na krátke spravodajstvo sa tradične uplatňuje prostredníctvom dvojstranných dohôd a 
malo by sa uviesť v znení smernice.  Umožnenie voľného prístupu ku signálu prevádzkovateľa 
vysielania spôsobuje značné problémy, pokiaľ ide o autorské právo, a je porušením 
vlastníckych práv prevádzkovateľov vysielania a/alebo vlastníkov práv.  Prevádzkovateľ
vysielania nie je nevyhnutne vlastníkom práv na vysielanie v ďalších členských štátoch EÚ.   
Keďže si členské štáty vybrali rôzny prístup k právu na informácie, táto smernica by mala 
obsahovať neutrálnu klauzulu, ktorá umožní členským štátom vybrať si právny nástroj pri 
transpozícii smernice do vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 28
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(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 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. Vysoká úroveň výberu a kontroly 
spotrebiteľa naznačuje, že nové služby ako 
napr. video na požiadanie, opakujúce sa 
obsahové okruhy alebo vysielanie udalostí
naživo, ktoré nie sú začlenené do 
lineárnych služieb, by sa mali vymedziť
ako nelineárne služby, a to bez ohľadu na 
ich obsah.

Odôvodnenie
Komisia EÚ vo svojich vysvetľujúcich poznámkach k návrhu smernice zdôraznila, že každá
služba týkajúca sa „úryvkov“ by sa mala vymedziť ako nelineárna služba.  Inovačné služby 
ako napr. opakujúce sa obsahové okruhy okrem toho spotrebiteľovi umožňujú vybrať si, kedy 
a ako spotrebovať ponúknutý obsah vysielania.   Nové metódy a aplikácie spotrebiteľovi 
poskytujú dodatočné prvky a kontrolu nad sledovaným obsahom vysielania.  Voľba podľa 
predmetu služby okrem toho nesúvisí s vymedzením, ktoré sa vzťahuje na osobu vytvárajúcu 
rozvrh programov a rozhodnutie používateľa. Nelineárna služba preto môže zahŕňať športové
udalosti, koncerty, filmy a ďalšie udalosti založené na princípe zaplatenia za projekciu (pay 
per view ).  

V dôsledku toho sa služby ako napr. opakujúce sa obsahové okruhy vysielania a živé
vysielanie musia považovať za nelineárne. V texte smernice by sa to malo jasne uviesť, aby do
šlo k jasnému odlíšeniu medzi lineárnymi a nelineárnymi službami vzhľadom na rozsah 
smernice o elektronickom obchodovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 30



PA\620957SK.doc 11/33 PE 374.499v01-00

SK

(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 
ľudskej dôstojnosti.

Odôvodnenie

Audiovizuálne médiá, najmä televízia, sú v súčasnosti cestou na získanie informácií, 
vzdelania, kultúrneho obsahu a ovplyvňujú spôsob trávenia voľného času. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné, aby sa v rámci akéhokoľvek  pokroku, ktorý sa objaví, spravodlivo zohľadnili mo
žné potreby všetkých európskych občanov, najmä postihnutých občanov, pretože ináč by ostali 
vylúčení zo širokej škály výhod, ktoré poskytuje moderná spoločnosť a predovšetkým digitálna 
televízia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 33

(33) Žiadne z ustanovení tejto smernice, 
ktoré sa vzťahuje na ochranu neplnoletých 
osôb a verejného poriadku, bezpodmiene
čne nevyžaduje, aby sa príslušné opatrenia 
uskutočnili formou predbežnej kontroly 
audiovizuálnych mediálnych služieb.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z vylúčenia predchádzajúceho povolenia nelineárnych služieb a zákazu cenzúry pre všetky 
audiovizuálne médiá vyplýva, že v žiadnom prípade nesmie existovať predbežná kontrola. 
Text „Žiadne z ustanovení ... bezpodmienečne nevyžaduje“ je zavádzajúci a jeho význam je 
nejasný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 35

(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 skuto
čnej zákazníckej spotrebe európskych diel.

(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby môžu mať potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby a tradičné distribučné
kanály, ako napr. DVD a ďalšie materiálne 
pomôcky. Preto by mali, kde je to možné, 
podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosti. Členské
štáty by preto mali pravidelne preskúmať
svoj vplyv na tvorbu a distribúciu 
európskych prác a podporu kultúrnej 
rozmanitosti. V rámci hlásení stanovených v 
článku 3f ods. 3 členské štáty prípadne mô
žu zohľadniť  opatrenia na podporu 
európskych diel a kultúrnej rozmanitosti, 
predovšetkým opatrenia ako napr. 
minimálne investície do európskych diel 
primerané obratu; minimálny podiel
európskych diel v rámci katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb a pútavé
uvedenie európskych diel v elektronických 
sprievodcoch programami. 

Odôvodnenie
Znenie návrhu je nejasné a potrebuje vysvetlenie, hospodárska súťaž existuje aj v rámci tradi
čných distribučných kanálov, ktoré nie sú povinné pomáhať pri rozvoji európskych diel. Pri 
vytváraní rovnakých podmienok by sa mala zohľadniť celková situácia, preto by sme mali byť
opatrní, pokiaľ ide o nové úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 35A (nové)
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(35 a) Zúčastnené strany, ktoré iba zhroma
žďujú alebo vysielajú audiovizuálne 
mediálne služby alebo ponúkajú na predaj 
balíky týchto služieb, za ktoré nemajú
redakčnú zodpovednosť, by sa nemali pova
žovať za poskytovateľov mediálnych slu
žieb.  Čisté zhromažďovanie, vysielanie 
alebo predávanie obsahu vysielania, za 
ktoré zúčastnené strany nenesú redakčnú
zodpovednosť, nepatria do rozsahu tejto 
smernice a preto by sa mali spravovať
výhradne podľa smernice 2000/31. 

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že čisté zhromažďovanie/pripravovanie, vysielanie alebo predávanie 
obsahu vysielania ďalej, za ktoré nesú redakčnú zodpovednosť tretie strany ako 
poskytovatelia mediálnych služieb, doteraz nepatrí do rozsahu tejto smernice. Toto 
objasnenie je potrebné, pretože poskytovatelia nemajú vplyv na obsah vysielania ani kontrolu 
nad ním. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 40

(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, 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 vo 
fiktívnych programoch, programoch s 
fiktívnym charakterom a športových 
programoch za istých okolností povoliť za 
podmienky, že nie je skryté, a mali by sa zru
šiť niektoré kvantitatívne reštrikcie.  Zásada 
oddeľovania by nemala brániť používaniu 
nových reklamných techník.
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Odôvodnenie

Existuje celá škála rôznych vnútroštátnych pravidiel na umiestňovanie výrobkov a veľká
medzera, pokiaľ ide o právnu istotu. Preto je užitočné riadiť pravidlá na umiestňovanie 
výrobkov na európskej úrovni, aby sa vytvorili rovnaké možnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 41
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(41) Okrem praktík pokrytých súčasnou 
smernicou, smernica 2005/29/ES sa vzťahuje 
na nečestné obchodné postupy, ako sú
zavádzajúce a agresívne postupy, ktoré sa 
vyskytujú v audiovizuálnych mediálnych slu
žbách. Navyše keďže smernicou 2003/33/ES, 
ktorá zakazuje reklamu a sponzorstvo pri 
cigaretách a iných tabakových výrobkoch v 
tlačených médiách, službách informačnej 
spoločnosti a rozhlasovom vysielaní, nie je 
smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 
1989 o koordinácii určitých ustanovení
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností
televízneho vysielania dotknutá z hľadiska 
špeciálnej charakteristiky audiovizuálnych 
mediálnych služieb, vzťah medzi smernicou 
2003/33/ES a smernicou 89/552/EHS by mal 
zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice. Článok 88 ods. 1 smernice 
2001/83/ES , ktorý zakazuje reklamu pre 
širokú verejnosť na isté lieky, sa uplatňuje, 
ako je stanovené v odseku 5 toho istého 
článku, bez toho, aby bol dotknutý článok 14 
smernice 89/552/EHS; vzťah medzi 
smernicou 2001/83/ES and smernicou 
89/552/EHS by mal zostať rovnaký aj po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(41) Je potrebné zabezpečiť súdržný vzťah 
medzi touto smernicou a existujúcimi 
právnymi predpismi Spoločenstva.  Preto v 
prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto 
smernice a ustanovením iného predpisu 
Spoločenstva, ktorým sa spravujú osobitné
aspekty prístupu k činnosti 
audiovizuálnych mediálnych služieb alebo 
ich vykonávania, by sa mali uplatňovať
ustanovenia tejto smernice. Táto smernica 
teda dopĺňa právne predpisy (acquis) Spolo
čenstva.  Okrem praktík pokrytých súčasnou 
smernicou, smernica 2005/29/ES sa teda vz
ťahuje na nečestné obchodné postupy, ako sú
zavádzajúce a agresívne postupy, ktoré sa 
vyskytujú v audiovizuálnych mediálnych slu
žbách. Navyše keďže smernicou 2003/33/ES, 
ktorá zakazuje reklamu a sponzorstvo pri 
cigaretách a iných tabakových výrobkoch v 
tlačených médiách, službách informačnej 
spoločnosti a rozhlasovom vysielaní, nie je 
smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 
1989 o koordinácii určitých ustanovení
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností
televízneho vysielania dotknutá z hľadiska 
špeciálnej charakteristiky audiovizuálnych 
mediálnych služieb, vzťah medzi smernicou 
2003/33/ES a smernicou 89/552/EHS by mal 
zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice. Článok 88 ods. 1 smernice 
2001/83/ES , ktorý zakazuje reklamu pre 
širokú verejnosť na isté lieky, sa uplatňuje, 
ako je stanovené v odseku 5 toho istého 
článku, bez toho, aby bol dotknutý článok 14 
smernice 89/552/EHS; vzťah medzi 
smernicou 2001/83/ES and smernicou 
89/552/EHS by mal zostať rovnaký aj po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Smernica sa okrem toho uplatňuje bez 
toho, aby bol dotknuté budúce nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady o vý
živových a zdravotných tvrdeniach o 
potravinách.



PE 374.499v01-00 16/32 PA\620957SK.doc

SK

Odôvodnenie

Na účel poskytnutia právnej istoty sa musí objasniť vzťah medzi touto smernicou a existujúcim 
právnym rámcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ODÔVODNENIE 45

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na 
spotrebiteľov. Zákaz skrytej reklamy nezah
ŕňa legitímne umiestňovanie produktov v 
rámci tejto smernice.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Už zahrnuté v odôvodnení 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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, 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 na umiestňovanie 
produktov a zároveň zakázať skrytú
reklamu ako napr. integráciu produktov 
vzhľadom na jej negatívny vplyv na 
spotrebiteľov.  Definícia umiestňovania 
produktov zahŕňa každú formu 
audiovizuálneho komerčného oznámenia 
tvorenú včlenením produktu, služby či príslu
šnej obchodnej značky, alebo zmienky o nich 
do programu, ktoré vykoná poskytovateľ
mediálnych služieb alebo ktoré sa uskuto
ční na jeho príkaz, za platbu alebo za 
podobnú náhradu, alebo bez nej. Toto 
podlieha rovnakým kvalitatívnym pravidlám a 
obmedzeniam, aké platia pre reklamu. 
Umiestňovanie produktov  však nezahŕňa 
slobodné redaktorské rozhodnutia použiť
výrobky, ktoré nemajú príliš veľkú dôle
žitosť a ktoré sú integrálnou časťou 
programu a uľahčujú jeho produkciu ako 
napr. značkové ceny v audiovizuálnych 
mediálnych službách pre deti, ktoré môžu 
viesť k motivácii, aby sa diváci zúčastnili 
na sledovaní programu a tešili sa z neho. 

Odôvodnenie

Vysvetlenie pravidiel na využitie umiestňovania produktov by tiež malo stanoviť medze 
skrytým reklamným metódam ako napr. integrácii produktov a chrániť neporušenosť dejovej 
línie. Na druhej strane by nové nariadenie o umiestňovaní produktov nemalo náhodne zbaviť
platnosti už existujúce a zákonné štruktúry, ktoré sa uplatňujú pri vytváraní programov. 
Napr. v programoch pre deti sa často používajú ceny, zvyčajne značkové výrobky ako napr. 
CD, ako motivácia, aby sa diváci na programe zúčastnili a tešili sa z neho. Podľa súčasného 
vymedzenia by sa požitie značkových výrobkov v programoch pre deti zakázalo (keďže umiest
ňovanie výrobkov sa zakazuje), čo by ubralo z príťažlivosti programov pre deti. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ODÔVODNENIE 48A (nové)

(48a) Právo postihnutých a starších ľudí zú
častňovať sa na spoločenskom a 
kultúrnom dianí v Spoločenstve, ktoré
vyplýva z článkov 26 a 27 Charty 
základných práv, je neoddeliteľné od 
ustanovenia prístupných audiovizuálnych 
mediálnych služieb.  Prístupnosť
audiovizuálnych mediálnych služieb zahŕňa 
znakovú reč, titulky, zvukový opis, zvukové
titulky a  zrozumiteľné možnosti výberu 
(menu) na obrazovke.

Odôvodnenie
V súlade so záväzkom Komisie začleniť otázku postihnutia do všetkých politík Spoločenstva je 
dôležité uviesť jasný odkaz na ustanovenia charty, ktoré sa dotýkajú postihnutých osôb  a star
ších osôb. Okrem toho sa navrhuje neúplný zoznam vlastností prístupnosti potrebných na 
uznávanie ustanovení charty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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.

Toto vymedzenie nezahŕňa: 

— služby informačných spoločností, ako sú
vymedzené v článku 1 smernice 98/48/ES;

— služby, ktorých audiovizuálny obsah je 
čisto náhodným prvkom služby, nie jej 
hlavným účelom a 

— elektronické verzie novín a časopisov.
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Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje rozsah smernice v súvislosti s 
televíznymi službami a službami podobnými televíznym službám, ako sa pôvodne plánoval, a 
rozpoznáva sa rozdiel medzi masovokomunikačnými prostriedkami a osobne prispôsobenými 
médiami ako napr. video-blogmi alebo prvkami vytvorenými používateľom. Tiež sa poskytuje 
právna zrozumiteľnosť poskytovateľovi služieb a spotrebiteľom, pokiaľ ide o informácie, ktorý
systém sa uplatňuje pri konkrétnej službe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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. 

Toto vymedzenie sa nevzťahuje na fyzické
alebo právnické osoby, ktoré obsah iba 
zhromažďujú alebo vysielajú alebo 
ponúkajú balíky týchto služieb na predaj, 
za ktoré nesú redakčnú zodpovednosť tretie 
strany.  

Odôvodnenie

Čisté zhromažďovanie, vysielanie alebo predávanie obsahu vysielania ďalej, za ktoré nesú
redakčnú zodpovednosť tretie strany ako poskytovatelia mediálnych služieb, doteraz nepatrí do 
rozsahu tejto smernice.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (c) (smernica 89/552/EHS)
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(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 
chronologickým poradím rozličných 
programov a pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o čase, kedy sa 
bude vysielať špecifický program, na základe 
pevného plánu programov. Vysielanie 
udalosti naživo samo osebe netvorí
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu; 

Odôvodnenie

Lineárne audiovizuálne služby by mali mať v zásade rovnakú povahu ako tradičné plánované
vysielacie služby. Regulácia je v rámci prísneho televízneho systému riadenia odôvodnená
iba vtedy, keď poskytovateľ presne stanoví plán programu, ktorý sa skladá z viacerých 
programov v chronologickom poradí. V texte sa to musí jasne uviesť. Obmedzenie, ktoré sa 
uplatňuje iba na čas žiadosti o službu je nedostatočné , pretože nie je rozdiel v tom, či sa 
jednotlivý program ponúkne ako živý prúd vysielania alebo, minútu potom, čo program skon
čil, ako služba na požiadanie ( alebo takmer video na požiadanie.) Tento rozdiel je iba 
technický. Pozornosť sa musí sústrediť na redakčné rozhodnutie, pretože je nadriadené
plánovaniu rozvrhu programov, ktoré hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní používateľov a 
vykonávaní vonkajšej kontroly. Výsledkom je „prenášanie“ používateľa od jedného programu 
k ďalšiemu, jeho komunikačné správanie teda kontroluje poskytovateľ služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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 upravenej 
alebo rozvetvenej ponuky obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb;

Odôvodnenie

Čisto technické uplatňovanie na základe momentu, keď sa program vysiela, by bolo v rozpore 
so zásadou technologickej neutrality, ktorá je určená v rámci smernice. Časový bod 
technického vysielania nie je pre užívateľa vôbec relevantný; relevantný je iba čas, keď
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program spotrebúva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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 s 
cieľom priamo alebo nepriamo podporiť
predaj tovaru, služieb alebo dobré meno 
fyzickej či právnickej osoby vyvíjajúcej 
hospodársku činnosť.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie primeraných výsledkov sa vymedzenie propagácie musí vykladať subjektívne, 
tak, ako v bodoch g) a i), aby sa dosiahli primerané výsledky. Inak by každá zmienka o 
výrobku alebo službe mohla z redakčných dôvodov patriť do vymedzenia audiovizuálnych 
obchodných oznámení, ak sa objektívne chápe ako propagácia predaja, aj keď propagácia 
predaja nie je skutočne zámerom. Na druhej strane by sa pravá reklama mohla označiť ako 
audiovizuálne obchodné oznámenie, ak by nemala žiadny dosah a preto by sa objektívne 
chápala ako nepropagujúca predaj, hoci by to bolo jej zámerom.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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 má poskytovateľ
mediálnych služieb zámer takúto informáciu 
použiť na reklamný účel 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.

Odôvodnenie

Výraz prevádzkovateľ vysielania  už nie v súlade s prispôsobením tejto smernice novým 
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technologickým objavom a preto by sa mal zmeniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (i) (smernica 89/552/EHS)
(i) ‚sponzorstvo‛ znamená akýkoľvek 
príspevok poskytnutý podnikateľským 
subjektom verejného alebo súkromného 
práva, ktorý nie je zapojený do poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb alebo do 
výroby audiovizuálnych diel, na financovanie 
audiovizuálnych mediálnych služieb na účely 
podpory svojho názvu, ochrannej známky, 
dobrého mena, činností alebo výrobkov,

(i) ‚sponzorstvo‛ znamená akýkoľvek 
príspevok poskytnutý podnikateľským 
subjektom verejného alebo súkromného 
práva alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú
zapojené do poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych služieb alebo do výroby 
audiovizuálnych diel, na priame alebo 
nepriame financovanie audiovizuálnych 
mediálnych služieb na účely podpory svojho 
názvu, ochrannej známky, dobrého mena, 
činností alebo výrobkov;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa prispieva k väčšej právnej istote: 
sponzorstvo by mohli poskytovať aj fyzické osoby; financovanie môže prebiehať priamym aj 
nepriamym spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (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, ktoré vykoná poskytovateľ
mediálnych služieb alebo ktoré sa uskuto
ční na jeho príkaz, za platbu alebo za 
podobnú náhradu alebo bez nej.

Právne vymedzenie umiestňovania 
produktov však nezahŕňa slobodné
redaktorské rozhodnutia použiť výrobky, 
ktoré nemajú príliš veľkú dôležitosť a ktoré
sú integrálnou časťou programu a uľah
čujú jeho produkciu, ako sú napr. ceny, 
náhodné predmety a kulisy. 
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Odôvodnenie

Poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb potrebuje právnu istotu. Nové nariadenie o 
umiestňovaní produktov nemalo náhodne zbaviť platnosti už existujúce a zákonné štruktúry, 
ktoré sa uplatňujú pri vytváraní programov.  Napr. v programoch pre deti sa často používajú
ceny, zvyčajne značkové výrobky ako napr. CD, ako motivácia, aby sa diváci na programe zú
častnili a tešili sa z neho.  Podľa súčasného vymedzenia by sa požitie značkových výrobkov v 
programoch pre deti zakázalo (keďže umiestňovanie výrobkov sa zakazuje), čo by ubralo z prí
ťažlivosti programov pre deti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (k a) (nový) (smernica 89/552/EHS)
(ka) integrácia produktu znamená za
členenie produktu, alebo odkazu na 
produkt, službu alebo značku, ktoré vykoná
poskytovateľ mediálnych služieb alebo 
ktoré sa uskutoční na jeho príkaz, za platbu 
alebo za podobnú náhradu, do dejovej línie 
programu, aby sa vytvoril dojem, že 
program alebo postavy v programe produkt 
schvaľujú; 

Odôvodnenie

Obsah a propagáciu musíme oddeľovať. Integrácia propagácie do programov sa v USA stala 
skutočnosťou a narastajú tam obavy, že ničí kvalitu programov. Nemali by sme zopakovať
chyby USA. V rámci Európy by sme mali povedať „nie“ integrácii propagácie a obsahu a 
prinajmenšom uchovať neporušenosť našich vlastných príbehov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (k b) (nový) (smernica 89/552/EHS)
kb) Správy alebo programy správ 
znamenajú denné správy, spravodajstvo, 
politické a 
súčasné programy, žurnály a záležitosti sú
časného diania zahŕňajúce aj oblasti vedy, 
kultúry, sociálnych vecí (tzv. ľahké správy 
– soft news).
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Odôvodnenie
Objasnenie potrebné na poskytnutie právnej istoty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 1 BOD 2

článok 1 bod (k c) (nový) (smernica 89/552/EHS)
(aa) „audiovizuálne mediálne služby pre 
deti“ znamenajú všetky mediálne služby, 
vymedzené v článku 1 a), ktoré sa 
zameriavajú na deti.

Odôvodnenie

Vymedzenie potrebné na poskytnutie právnej istoty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 1 BOD 5

článok 3 odsek 3 (smernica 89/552/EHS)
3. Členské štáty podporia koregulačné re
žimy v oblastiach koordinovaných touto 
smernicou. Takéto režimy musia byť v
šeobecne prijaté hlavnými zúčastnenými a 
musia poskytovať možnosť účinného 
presadzovania.

3. Členské štáty podporia samoregulačné
a/alebo koregulačné režimy v oblastiach 
koordinovaných touto smernicou. Takéto re
žimy musia byť všeobecne prijaté hlavnými 
zúčastnenými a musia poskytovať možnosť ú
činného presadzovania. 

Odôvodnenie

Mnohé príklady v rámci mobilnej komunikácie a internetu ukazujú, že účinné uplatňovanie 
ustanovení smernice sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom samoregulácie. V súlade s tým sa v 
odôvodnení 25 návrhu uvádza, že samoregulácia a koregulácia hrajú pri zabezpečení ochrany 
spotrebiteľa kľúčovú úlohu a obe by sa mali zohľadniť predovšetkým v rámci aspektu „lepšej 
regulácie“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3b (smernica 89/552/EHS)
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1. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovateľom vysielania usadeným v 
iných členských štátoch prevádzkovatelia 
vysielania spadajúci pod ich právomoc 
neodpierali prístup pre potreby krátkeho 
spravodajstva k udalostiam, ktoré vyvolávajú
vysoký záujem verejnosti, na spravodlivom, 
primeranom a nediskriminujúcom základe.

1. Podľa ďalších zmluvných dohôd medzi 
príslušnými prevádzkovateľmi vysielania 
môžu členské štáty zabezpečiť, aby 
prevádzkovateľom vysielania so zákonnou 
licenciou usadeným v iných členských 
štátoch prevádzkovatelia vysielania spadajúci 
pod ich právomoc neodpierali prístup pre 
potreby krátkeho spravodajstva k 
udalostiam, ktoré vyvolávajú vysoký záujem 
verejnosti, na spravodlivom, primeranom a 
nediskriminujúcom základe, a za primeranú
odmenu. 

2. Prevádzkovatelia vysielania môžu voľne 
vyberať krátke spravodajstvo zo signálu 
prevádzkovateľa vysielania, pričom musia 
prinajmenšom uviesť svoj zdroj.

Odôvodnenie

Právo na krátke spravodajstvo sa tradične uplatňuje prostredníctvom dvojstranných dohôd a 
malo by sa uznať v znení smernice.  Umožnenie voľného prístupu ku signálu prevádzkovateľa 
vysielania spôsobuje značné problémy, pokiaľ ide o autorské právo a je porušením 
vlastníckych práv prevádzkovateľov vysielania a/alebo vlastníkov práv.  Prevádzkovateľ
vysielania nie je nevyhnutne vlastníkom práv na vysielanie v ďalších členských štátoch EÚ.   

Keďže si členské štáty vybrali rôzny prístup k právu na informácie, táto smernica by mala 
obsahovať neutrálnu klauzulu, ktorá umožní členským štátom vybrať si právny nástroj pri 
transpozícii smernice do vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3b odsek 2 (smernica 89/552/EHS)
2. Prevádzkovatelia vysielania môžu voľne 
vyberať krátke spravodajstvo zo signálu 
prevádzkovateľa vysielania, pričom musia 
prinajmenšom uviesť svoj zdroj.

2. Prevádzkovatelia vysielania môžu voľne 
vyberať krátke spravodajstvo zo signálu 
prevádzkovateľa vysielania, pričom musia 
prinajmenšom uviesť svoj zdroj.

Odôvodnenie
Lingvistický problém.



PE 374.499v01-00 26/32 PA\620957SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3c bod (c) (smernica 89/552/EHS)
(c) podrobnosti o poskytovateľovi mediálnej 
služby vrátane jeho adresy elektronickej po
šty alebo internetovej stránky, ktorá umožní, 
aby bol rýchlo kontaktovaný priamym a ú
činným spôsobom,

(c) podrobnosti o poskytovateľovi mediálnej 
služby vrátane jeho adresy elektronickej po
šty alebo internetovej stránky, ktorá umožní, 
aby bol rýchlo kontaktovaný priamym a ú
činným spôsobom;

Odôvodnenie

Lingvistický pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3c bod (d) (smernica 89/552/EHS)
(d) kde je to možné, aj príslušný regulačný
orgán.

(d) kde je to možné, aj príslušný kontrolný
orgán

Odôvodnenie

Objasnenie potrebné na poskytnutie právnej istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3f odsek 1 (smernica 89/552/EHS)
1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to mo
žné a primeranými prostriedkami, výrobu 
európskych diel a prístup k nim v zmysle 
článku 6. 

1. 1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to mo
žné, primeranými prostriedkami a 
uznávaním hospodárskej súťaže medzi 
rôznymi distribučnými trhmi, výrobu 
európskych diel a prístup k nim v zmysle 
článku 6.

Odôvodnenie
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Hospodárska súťaž existuje aj v rámci tradičných distribučných kanálov, ktoré nie sú povinné
pomáhať pri rozvoji európskych diel.  Pri vytváraní rovnakých podmienok by sa mala zohľadni
ť celková situácia, preto by sme mali byť opatrní, pokiaľ ide o nové úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3f odsek 3 (smernica 89/552/EHS)
3. Členské štáty oznámia Komisii, najneskôr 
koncom štvrtého roka po prijatí tejto 
smernice a potom vždy po uplynutí ďalších 
troch rokov, ako realizovali opatrenia 
stanovené v článku 1. 

3. 3. Členské štáty oznámia Komisii, 
najneskôr koncom štvrtého roka po prijatí
tejto smernice a potom vždy po uplynutí ďal
ších dvoch rokov, ako realizovali opatrenia 
stanovené v článku 1.

Odôvodnenie

Dvojročné obdobie je v rámci celkového časového rozvrhu vhodnejšie. Tri roky sú vzhľadom 
na rýchly rozvoj nových služieb pomerne dlhým časovým obdobím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3f odsek 4 (smernica 89/552/EHS)
4. Komisia na základe informácií
poskytnutých členskými štátmi podá
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní odseku 1, zohľadňujúcu vývoj 
trhu a technologický rozvoj.

4. 4. Komisia na základe informácií
poskytnutých členskými štátmi podá
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní odseku 1, zohľadňujúcu vývoj 
trhu a technologický rozvoj a cieľ kultúrnej 
rozmanitosti. 

Odôvodnenie

Ako Komisia zdôrazňuje vo svojej dôvodovej správe (a v odôvodnení 3), audiovizuálne 
mediálne služby sú veľmi dôležité nielen pre hospodársky a technologický rozvoj, ale majú aj 
silný vplyv na  demokraciu a kultúrnu rozmanitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
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ČLÁNOK 1 BOD 6
článok 3g bod d (smernica 89/552/EHS)

(d) všetky formy audiovizuálnych komer
čných oznámení a televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu), ktoré sa týkajú cigariet a 
iných tabakových výrobkov, sú zakázané,

(d) všetky formy audiovizuálnych komer
čných oznámení, ktoré sa týkajú cigariet a 
iných tabakových výrobkov, sú zakázané;

Odôvodnenie

Nadbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3g bod f (smernica 89/552/EHS)
(f) audiovizuálne komerčné oznámenia 
nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu 
neplnoletým osobám. Preto nemôžu priamo 
nabádať neplnoleté osoby, aby si kúpili 
nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich 
neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich 
povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodi
čov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný
tovar alebo služby, využívať osobitnú
dôveru, ktorú neplnoleté osoby cítia k svojim 
rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani 
neuvážene predvádzať neplnoleté osoby v 
nebezpečných situáciách.

(f) audiovizuálne komerčné oznámenia 
nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu 
neplnoletým osobám. Preto nemôžu priamo
nabádať neplnoleté osoby, aby si kúpili 
nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich 
neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich 
povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodi
čov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný
tovar alebo služby, využívať osobitnú
dôveru, ktorú neplnoleté osoby cítia k svojim 
rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani 
neuvážene predvádzať neplnoleté osoby v 
nebezpečných situáciách.

Odôvodnenie

Lingvistický pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3g bod f (smernica 89/552/EHS)
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(f) audiovizuálne komerčné oznámenia 
nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu 
neplnoletým osobám. Preto nemôžu priamo 
nabádať neplnoleté osoby, aby si kúpili 
nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich 
neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich 
povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodi
čov či iné osoby, aby im zakúpili inzerovaný
tovar alebo služby, využívať osobitnú
dôveru, ktorú neplnoleté osoby cítia k svojim 
rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani 
neuvážene predvádzať neplnoleté osoby v 
nebezpečných situáciách.

(f) audiovizuálne komerčné oznámenia 
nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu 
neplnoletým osobám. Preto nemôžu priamo 
alebo nepriamo nabádať neplnoleté osoby, 
aby si kúpili nejaký výrobok alebo službu, 
priamo alebo nepriamo ich povzbudzovať, 
aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, 
aby im zakúpili inzerovaný tovar alebo slu
žby, využívať osobitnú dôveru, ktorú
neplnoleté osoby cítia k svojim rodičom, u
čiteľom alebo iným osobám, ani predvádzať
neplnoleté osoby v nebezpečných situáciách, 
pokiaľ to nie je oprávnené na základe  
študijných alebo vzdelávacích účelov.

Odôvodnenie

Výraz „neuvážene“ je nepresný a nemôže poskytnúť právnu istotu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3h odsek 1 pododsek 1 (smernica 89/552/EHS)
1. Audiovizuálne mediálne služby, ktoré sú
sponzorované, alebo pri nich dochádza k 
umiestňovaniu produktov, musia spĺňať
nasledujúce požiadavky:

1. Integrácia produktov by sa mala vo v
šeobecnosti zakázať. Umiestňovanie 
produktov by sa malo zakázať v iných 
programoch ako fiktívnych programoch, 
programoch s fiktívnym charakterom a 
športových programoch. Správy a súčasné
udalosti, náboženské programy a 
dokumentárne filmy sa nesponzorujú.
Audiovizuálne mediálne služby, ktoré sú
sponzorované, ak sa povoľujú, musia spĺňať
nasledujúce požiadavky:

Odôvodnenie

Obsah a propagáciu musíme oddeľovať.  Integrácia propagácie do programov sa v USA stala 
skutočnosťou a narastajú tam obavy, že ničí kvalitu programov.  Nemali by sme zopakovať
chyby USA. V rámci Európy by sme mali povedať „nie“ integrácii propagácie a obsahu a 
prinajmenšom uchovať neporušenosť našich vlastných príbehov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3h odsek 1 bod b a (nový) (smernica 89/552/EHS)
ba) nesmú obsahovať umiestňovanie 
produktov, v rámci ktorého sa produkty 
predvádzajú mimoriadne nápadným 
spôsobom. „Mimoriadna nápadnosť“ sa ur
čuje na základe opakovanej prítomnosti 
príslušnej značky, tovaru alebo služby alebo 
na základe spôsobu, akým sa značka, tovar 
alebo služba predvádza vzhľadom na obsah 
programov, v ktorých sa objavuje; 

Odôvodnenie

Komisia vo svojom výkladovom oznámení o určitých aspektoch ustanovení o televíznej 
reklame v smernici o televízii bez hraníc navrhla kritérium mimoriadnej nápadnosti s cieľom 
pomôcť vnútroštátnym orgánom rozlišovať medzi skrytou reklamou a zákonným odkazom ma 
potraviny, služby, značky a hospodárskych prevádzkovateľov.  Požiadavka mimoriadnej 
nápadnosti sa používa v mnohých členských štátoch na ochranu záujmov diváka. Zahrnutie 
kritéria mimoriadnej nápadnosti v právne záväznom texte smernice posilní právnu istotu, 
bude zdrojom poučenia o tom, ako sa majú výrobky predvádzať čo najnevtieravejším 
spôsobom a zabezpečí, aby sa nežiaduce formy umiestňovania produktov ako napr. integrácia 
produktu v európskej tvorbe nesmeli používať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3h odsek 1 bod c (smernica 89/552/EHS)
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(c) diváci musia byť jasne informovaní o 
existencii sponzorskej zmluvy alebo 
existencii umiestňovania produktov.
Sponzorované programy musia byť jasne 
označené ako také názvom, logom alebo 
akýmkoľvek iným symbolom sponzora ako 
napríklad odkazom na jeho výrobok 
(výrobky) alebo službu (služby) alebo na ich 
rozlišovací znak spôsobom vhodným pre
programy na začiatku, v priebehu alebo na 
konci programov. Programy obsahujúce 
umiestňovanie produktov musia byť
primerane identifikované na začiatku 
programu, aby sa predišlo akýmkoľvek 
nejasnostiam zo strany diváka.

(c) diváci musia byť jasne informovaní o 
existencii sponzorskej zmluvy alebo 
existencii umiestňovania produktov. 
Sponzorované programy musia byť jasne 
označené ako také názvom, logom alebo 
akýmkoľvek iným symbolom sponzora ako 
napríklad odkazom na jeho výrobok 
(výrobky) alebo službu (služby) alebo na ich 
rozlišovací znak spôsobom vhodným pre 
programy na začiatku, a/alebo v priebehu 
a/alebo na konci programov. Programy 
poskytované alebo vyrobené prevádzkovate
ľom vysielania obsahujúce umiestňovanie 
produktov musia byť primerane 
identifikované na začiatku a/alebo počas 
programu, aby sa predišlo akýmkoľvek 
nejasnostiam zo strany diváka.

Odôvodnenie

Musí sa uviesť objasnenie o zodpovednosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3h odsek 2 (smernica 89/552/EHS)
2. Audiovizuálne mediálne služby nesmú byť
sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou 
činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a 
iných tabakových výrobkov. Okrem toho 
audiovizuálne mediálne služby nesmú
obsahovať umiestňovanie tabakových 
výrobkov či cigariet ani umiestňovanie 
výrobkov podnikov, ktorých hlavnou činnos
ťou je výroba alebo predaj cigariet a iných 
tabakových výrobkov.

2. Audiovizuálne mediálne služby nesmú byť
sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou 
činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a 
iných tabakových výrobkov. Okrem toho 
audiovizuálne mediálne služby nesmú
obsahovať umiestňovanie tabakových 
výrobkov či cigariet ani umiestňovanie 
výrobkov podnikov, ktorých hlavnou činnos
ťou je výroba alebo predaj cigariet a iných 
tabakových výrobkov, v programoch 
poskytovaných alebo vyrobených 
poskytovateľom mediálnych služieb.

Odôvodnenie

Musí sa uviesť objasnenie o zodpovednosti. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3h odsek 4 (smernica 89/552/EHS)
4. Správy a súčasné udalosti sa 
nesponzorujú a neobsahujú umiestňovanie 
produktov. Detské audiovizuálne mediálne 
služby a dokumentárne programy nesmú
obsahovať umiestňovanie produktov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Už zahrnuté v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu  41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 1 BOD 6

článok 3ha (nový) (smernica 89/552/EHS)
Článok 3ha
Prístupnosť

1. Členské štáty by mali prijať vhodné
opatrenia, aby postupne zabezpečili, že 
audiovizuálne mediálne služby sa pod ich 
jurisdikciou plne sprístupnia postihnutým 
ľuďom. 

2. Členské štáty poskytnú Komisii každé
dva roky národné správy o vykonávaní
tohto článku.

Táto správa bude predovšetkým obsahovať
štatistické vyhlásenie o pokroku, ktorý sa 
dosiahol smerom k dosiahnutiu 
prístupnosti v zmysle odseku 1, dôvod 
akéhokoľvek neúspechu pri dosahovaní
pokroku a prijaté alebo predpokladané
opatrenia na jeho dosiahnutie.

Odôvodnenie

Prístupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb je dôležitou súčasťou riadneho fungovania 



PA\620957SK.doc 33/33 PE 374.499v01-00

SK

vnútorného trhu v súlade s odôvodnením 30. Postihnutí ľudia a/ alebo starší ľudia, pre 
ktorých je otázka prístupnosti tiež kľúčovou, predstavujú značný podiel spotrebiteľov 
audiovizuálnych služieb. Podľa výskumu sluchového inštitútu je viac ako 81 miliónov 
Európanov nepočujúcich; okrem toho existuje viac ako 30 miliónov slepých a zrakovo 
postihnutých Európanov. Výskum ukázal, že nesmierne množstvo postihnutých a /alebo star
ších ľudí sleduje televíziu. Predstavuje to trh, o ktorý sa treba starať. Záväzok poskytovať
prístupné audiovizuálne mediálne služby by bol nepochybne stimulom na zdravú hospodársku 
súťaž poskytovateľov služieb a posilnil by fungovanie vnútorného trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 1 BOD 9

článok 10 (smernica 89/552/EHS)
1. Televízna reklama a televízna ponuka 
tovarov sú jasne rozoznateľné a celkom 
oddelené od ostatných častí programovej slu
žby, a to vizuálnymi alebo akustickými 
prostriedkami.

1. 1. Televízna reklama a televízna ponuka 
tovarov sú jasne rozoznateľné  a odlíšiteľné
od redaktorského obsahu.  Bez dotknutia 
požitia nových reklamných techník 
ostávajú televízna reklama a televízna 
ponuka celkom oddelené od ostatných častí
programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo
akustickými a/alebo priestorovými
prostriedkami.

2. Samostatné reklamné klipy a krátke 
televízne ponuky tovarov, okrem tých, ktoré
sú v športových programoch, zostávajú
výnimkou.

Odôvodnenie

Zachovanie pravidla, že  samostatné reklamné klipy by mali ostať výnimkou (okrem 
športových), by vytvorilo umelú hranicu pre schopnosť prevádzkovateľov vysielania objavovať
nové pružné vzory spolu s divákmi. Súčasné štúdie ukazujú, že diváci v skutočnosti uprednost
ňujú reklamné klipy v porovnaní s blokmi reklamy, pretože sú menej rušivé ako dlhé
prestávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 1 BOD 10

článok 11 odsek 2 (smernica 89/552/EHS)
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2. Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu 
(okrem viacdielnych sérií, seriálov, ľahkých 
zábavných programov a dokumentárnych 
programov) kinematografických diel, 
detských programov a spravodajstva je mo
žné prerušovať reklamou alebo televíznou 
ponukou tovarov (teleshoppingom) jedenkrát 
počas každého časového úseku 35 minút.

2. Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu 
(okrem viacdielnych sérií, seriálov, ľahkých 
zábavných programov a dokumentárnych 
programov) kinematografických diel, 
detských programov a spravodajstva je mo
žné prerušovať reklamou alebo televíznou 
ponukou tovarov (teleshoppingom) jedenkrát 
počas každého časového úseku 30 minút.  

Nijaké reklamy ani televíznu ponuku tovarov 
(teleshopping) nemožno zaraďovať počas 
bohoslužieb.

Nijaké reklamy ani televíznu ponuku tovarov 
(teleshopping) nemožno zaraďovať počas 
bohoslužieb.

Odôvodnenie

Zavedenie zásady  35 minút by nevyhnutne viedlo k strate príjmu investujúcich do týchto 
menej ziskových žánrov.  Keďže väčšina správ a programov pre deti netrvá dlhšie ako 30 
minút, mohlo by to účinne eliminovať reklamu z týchto programoch.  Výsledkom by bolo zní
ženie záväzkov a investícií voči správam detským programom, predovšetkým pôvodnej 
európskej tvorbe.  Zachovanie súčasného pravidla 30 minút je preto na zabezpečenie finan
čnej realizovateľnosti týchto žánrov krajne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 1 BOD 13

článok 18 odsek 2 (smernica 89/552/EHS)
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktoré
prevádzkovateľ vysielania vykonáva v 
súvislosti so svojimi vlastnými programami a 
pomocnými produktmi, ktoré sa odvodzujú
priamo od týchto programov, sponzorských 
oznámení ani umiestňovania produktov.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktoré
prevádzkovateľ vysielania vykonáva v 
súvislosti so svojimi vlastnými programami 
alebo programami iného poskytovateľa 
mediálnych služieb, ktorý patrí do tej istej 
skupiny spoločností a pomocnými 
produktmi, ktoré sa odvodzujú priamo od 
týchto programov, sponzorských oznámení
ani umiestňovania produktov.

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na ich vylúčenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 1 BOD 14
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článok 18a (smernica 89/552/EHS)
Článok 18a sa vypúšťa. Okná audiovizuálneho komerčného 

oznámenia sa musia jasne označiť ako 
okná televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu) prostredníctvom optických 
a akustických prostriedkov a ich celkové
trvanie by nemalo prekročiť šesť hodín 
denne.   

Odôvodnenie

Úplné odstránenie denných limitov pre okná televíznej ponuky tovaru (teleshoppingu), ako sa 
uvádza v návrhu Európskej komisie vypustením článku 18.a by mohlo znamenať značné riziko 
a neprispieva k celkovému cieľu smernice. Ešte dôležitejšie je však, že toto úplné uvoľnenie a 
nadmerné množstvo mediálneho času určeného pre okná televíznej ponuky tovaru 
(teleshoppingu) umožní pochybným účastníkom a nebezpečným obchodníkom získať z tohto 
otvorenia výhody, a to by malo dosah sa pozitívne výsledky, ktoré sa už priemysle dosiahli 
prostredníctvom silných samoregulačných programov a neprestávajúcej podpore najvyšších 
noriem.  Opatrenie by celkove mohlo ohroziť úsilie priemyslu televíznej ponuky tovaru v 
Európe na vytvorenie najvyšších noriem pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 1 BOD 17

článok 20 (smernica 89/552/EHS)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 3, môžu členské štáty ustanoviť, s 
náležitým ohľadom na právne predpisy spolo
čenstva, iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú
ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, 
pokiaľ ide o vysielania určené výlučne pre 
vnútroštátne územie, ktoré je mimo priameho 
alebo nepriameho dosahu verejnosti v 
jednom alebo vo viacerých iných členských 
štátoch a z hľadiska vysielania nemá
významný dopad na podiel sledovanosti.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 3, môžu členské štáty ustanoviť, s 
náležitým ohľadom na právne predpisy spolo
čenstva, iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú
ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, 
pokiaľ ide o televízne vysielanie určené výlu
čne pre vnútroštátne územie, ktoré je mimo 
priameho alebo nepriameho dosahu 
verejnosti v jednom alebo vo viacerých iných 
členských štátoch.

Odôvodnenie

Navrhovaný text je nejasný a mohol by byť zdrojom problémov: na čo sa vzťahuje pojem 
vysielania? Ako je možné určiť dosah vysielania na podiel sledovanosti? Ako je možné určiť, 
či sa vysielanie plánuje iba pre vnútroštátne územie?
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Na zabezpečenie právne j istoty by sa mal výraz „vysielania“ nahradiť výrazom „televízne 
vysielanie“ a odkaz na „a z hľadiska vysielania nemá“ by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ČLÁNOK 1 BOD 22

článok 26 (smernica 89/552/EHS)
Komisia predloží Európskemu parlamentu, 
Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
najneskôr do […], a potom každé dva roky 
správu o uplatňovaní tejto smernice v znení
zmien a doplnení, a ak to bude potrebné, 
podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie 
vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych 
služieb, najmä vzhľadom na najnovší
technický rozvoj a konkurencieschopnosť
sektoru.“

.”

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 
Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
najneskôr do [konca piateho roka po prijatí
tejto smernice], a potom každé dva roky 
správu o uplatňovaní tejto smernice v znení
zmien a doplnení, predovšetkým pokiaľ ide 
o vykonávanie ustanovení uvedených v 
článku 3 f ods. 1 a v novom článku 3 ha, a 
ak to bude potrebné, podá ďalšie návrhy na 
jej prispôsobenie vývoju v oblasti 
audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä
vzhľadom na najnovší technický rozvoj a 
konkurencieschopnosť sektoru a podporu 
kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do […]. Bezodkladne 
budú informovať Komisiu o znení týchto 
opatrení a tabuľke zhody medzi uvedenými 
ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do dvoch rokov.
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
uvedených ustanovení a tabuľku vzájomných 
vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami 
a touto smernicou.

Odôvodnenie

Konečný termín transpozície tejto smernice sa v texte Komisie vynechal. Žiaduce je urýchlené
uplatňovanie, aby sa zabezpečilo plné fungovanie vnútorného trhu audiovizuálnych 
mediálnych služieb a rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov služieb. Po dvoch 
rokoch jej uplatňovania tejto smernice bude potrebné, aby členské štáty podali Komisii 
správu o svojich vykonávacích opatreniach týkajúcich sa určitých ustanovení smernice. 
Podobne bude potrebné, aby Komisia podala správu Rade a Parlamentu o uplatňovaní tejto 
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smernice po troch rokoch jej vykonávania (alebo päť rokov po jej prijatí). 


