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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie, ktorej prvoradým cieľom je „zabezpečiť optimálne podmienky 
konkurencieschopnosti pre európske informačné technológie“, odlišuje lineárne služby od 
nelineárnych. Pre lineárne služby navrhuje modernizáciu a zjednodušenie súčasných 
predpisov, zatiaľ čo pre nelineárne služby plánuje uplatniť len časť pravidiel platných pre 
lineárne služby (táto časť sa nazýva spoločným základom), a to najmä pre otázky týkajúce sa 
ochrany neplnoletých osôb, prevencie rasovej nenávisti alebo skrytej reklamy.
Je poľutovaniahodné, že z dôvodu technologickej náročnosti alebo neuskutočniteľnosti 
Komisia prijala len minimálny základ predpisov pre nelineárne služby aj pokiaľ ide o boj 
proti diskrimináciám alebo ochranu neplnoletých osôb.  Ochrana slobôd vyžaduje, aby práva 
a povinnosti platné pre lineárne služby v tejto oblasti boli uplatnené, v rámci možností, na 
nelineárne služby, ktoré zaberajú stále dôležitejšie miesto v audiovizuálnej oblasti. 

Komisia si vo svojom návrhu želá podnietiť členské štáty, aby garantovali nezávislosť 
regulačných orgánov, ktoré sú poverené predovšetkým zabezpečením uplatnenia smernice a 
rešpektovaním jej zásad. Takéto želanie je chvályhodné. Je však potrebné, aby pre tie členské 
štáty, ktoré tak ešte neurobili, bolo spojené s povinnosťou vytvoriť takéto orgány, ktorých 
základnou úlohou je ochrana slobôd, neplnoletých osôb, pluralizmu médií a ľudskej 
dôstojnosti v rámci všetkých služieb audiovizuálnych médií.

NÁVRHY

1. Prístup k informáciám

Spravodajca víta doplnenie článku 3 b, ktorý stanovuje právo na krátke výťahy 
udalostí, ktoré majú veľký význam pre verejnosť. 

2. Boj proti diskriminácii a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v článku 3 g c (i) zoznam 
diskriminácií je nekompletný a neuvádza napr. diskrimináciu založenú na zdravotnom 
postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii, ktorú by mohli obsahovať komerčné 
oznámenia a služby audiovizuálnych médií.

Spravodajca tiež zastáva názor, že by bolo dobré pridať do článku 3 e rešpektovanie 
ľudskej dôstojnosti a osobnej integrity a tak zabezpečiť zákaz  najmä niektorých 
programov reality šou ukazujúcich kandidátov v ponižujúcich situáciách.

3. Ochrana neplnoletých a zraniteľných osôb

Spravodajca si želá rozšíriť článok  3 d a vypracovať podobné ustanovenia, aké 
existujú pre lineárne služby v článku 22, v prípade že je to uskutočniteľné a existujú na 
to vhodné prostriedky.
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Domnieva sa tiež, že EÚ musí nabádať regulačné orgány, priemysel a príslušné MVO, 
aby spoločne hľadali a rozvíjali  systémy ochrany neplnoletých osôb ako napr. filtre 
a harmonizáciu označení.

4. Podpora kultúrnej rozmanitosti

Spravodajca si veľmi cení cieľ všetkých audiovizuálnych služieb, vrátane 
nelineárnych,  prispieť ku kultúrnej rozmanitosti, ktorý je zahrnutý do článku 3 f 
a navrhuje spresniť spôsoby uplatnenia.

5. Právo na odpoveď

Právo na odpoveď by malo byť zahrnuté do základu  minimálnych spoločných 
pravidiel pre lineárne a nelineárne služby, keďže je známe, že Internet je výborným 
prostriedkom na rýchle šírenie najnepravdivejších zvestí.

6. Zabezpečiť zdravotne postihnutým osobám  lepší prístup k službám 
audiovizuálnych médií

Spravodajca navrhuje zaradiť nový článok 3 i, ktorý núti členské štáty prijať opatrenia 
na zlepšenie prístupu zdravotne postihnutých osôb k službám audiovizuálnych médií 
a každé dva roky predložiť Komisii správu o uplatňovaní tohto článku. 

7. Úloha vnútroštátnych regulačných orgánov (čl. 23 b)

Spravodajca by si želal, aby smernica obsahovala povinnosť pre členské štáty vytvoriť 
nezávislý(-é), nestranný(-é) a transparentný(-é) regulačný(é) orgán(-y) a súčasne 
dodržiavala zásadu subsidiarity.

Domnieva sa, že je potrebné spresniť úlohy týchto regulačných orgánov a najmä 
zabezpečiť, aby nelineárne služby boli pod kontrolou buď existujúcich alebo nových 
vnútroštátnych orgánov. 

Medzi týmito úlohami by malo figurovať dodržiavanie pluralizmu. 

Bolo by dobré stanoviť, aby sa regulačné orgány neuspokojovali len informovaním 
iných vnútroštátnych orgánov alebo Komisie, ak dôjde k závažnému porušeniu 
ustanovení smernice, ale aby bol zavedený systém vzájomných dohôd.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kultúru a 
vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3

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

(3) Dôležitosť audiovizuálnych médií pre 
spoločnosti, demokraciu, vzdelávanie
a kultúru odôvodňuje uplatňovanie 
osobitných pravidiel na tieto služby s 
cieľom ochrany základných práv a slobôd 
zakotvených v Charte základných práv 
Európskej únie, v Európskom dohovore o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a v Medzinárodnom pakte OSN o 
občianskych a politických slobodách a 
garancie ochrany neplnoletých, 
zraniteľných alebo postihnutých osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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 
požiadanie, 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.

(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 
požiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť 
sa narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj 
zlepšiť právnu istotu a uplatniť na všetky 
audiovizuálne mediálne služby aspoň 
základný stupeň koordinovaných pravidiel 
coordonnées, ktorých cieľom by bolo 
zaručiť dostatočný stupeň ochrany 
neplnoletých osôb a ostatných zraniteľných 
alebo postihnutých osôb a dodržiavanie 
základných slobôd a práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Táto smernica zlepšuje dodržiavanie 
základných práv a v plnej miere 
uplatňuje zásady uznané Chartou 

(9) Táto smernica zlepšuje dodržiavanie 
základných práv a prijíma za svoje zásady, 
práva a slobody zakotvené v Charte 
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základných práv Európskej únie, najmä jej 
článkom 11. V tomto ohľade táto smernica 
žiadnym spôsobom nebráni členským štátom 
uplatňovať ich ústavné predpisy súvisiace so 
slobodou tlače a slobodou prejavu 
v médiách.

základných práv Európskej únie, najmä v jej 
článku 11. V tomto kontexte sú členské štáty 
podporované pri zriaďovaní nezávislých 
regulačných orgánov, v prípade, že tak už 
neurobili. Tieto orgány by mali byť 
zárukou dodržiavania základných práv v 
oblasti poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych  služieb. Členské štáty 
rozhodnú, či je vhodnejšie ustanoviť jediný 
regulačný orgán pre všetky mediálne služby 
alebo viacero orgánov pre jednotlivé 
kategórie služieb (lineárne a nelineárne).
V tomto ohľade táto smernica žiadnym 
spôsobom nebráni členským štátom 
uplatňovať ich ústavné alebo regulačné 
predpisy súvisiace so slobodou tlače a 
slobodou prejavu v médiách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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, 
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) Ustanovenia článkov 3 c až 3 i tejto 
smernice vytvárajú súbor harmonizovaných 
právnych predpisov, ktorými sa musia 
riadiť členské štáty. Nemôžu sa teda v 
žiadnom prípade odchýliť, a to 
predovšetkým v prípade nelineárnych 
služieb, od zásady krajiny pôvodu so 
zreteľom na ochranu neplnoletých osôb, 
úctu ľudskej dôstojnosti, boj proti 
diskriminácii, podnecovanie k nenávisti na 
základe rasy, pohlavia, náboženstva, 
sexuálnej orientácie, etnického pôvodu, 
štátnej príslušnosti, ochranu zraniteľných 
či postihnutých osôb alebo na ochranu 
spotrebiteľov podľa článku 3 ods. 4 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 

(25) V medziinštitucionálnej dohode o 
lepšej tvorbe právnych predpisov,, ktorá 
bola uzatvorená v októbri 2003 medzi 
Komisiou, Radou a Európskym 
parlamentom sa koregulácia odporúča 
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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 
medziinštitucionálny dohovor o zlepšení 
právnych predpisov . Skúsenosti ukázali, že 
pri poskytovaní vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľov majú dôležitú úlohu 
koregulačné a samoregulačné nástroje 
implementované v zhode s rozličnými 
právnymi tradíciami členských štátov.

predovšetkým vtedy, keď európske 
legislatívne orgány stanovia základné ciele 
a koregulácia, resp. samoregulácia sa 
využije pri stanovení prostriedkov na 
realizáciu takto definovaných cieľov. 
Koreguláciou sa rozumie mechanizmus, 
ktorým sa na základe právneho aktu 
Spoločenstva zverí realizácia cieľov 
stanovených právnym orgánom príslušným 
stranám, ktoré sú všeobecne uznávané v 
danej oblasti, či už ide o hospodárske 
subjekty, sociálnych partnerov, MVO alebo 
združenia. Takýto mechanizmus si v 
zákonodarnom procese vyžaduje jasné 
rozdelenie úloh medzi štátom na jednej 
strane a ostatnými aktérmi na druhej 
strane. Samotná samoregulácia, ktorá 
spočíva vo vytvorení etických kódexov, 
filtračných softvérov, značiek alebo iných 
nástrojov, a to z vlastnej iniciatívy 
subjektov a bez zásahu štátu, nedokáže 
zabezpečiť dodržiavanie zásad stanovených 
v tejto smernici, najmä tých, ktoré sa týkajú 
ochrany základných slobôd a práv. 

_____

1. KOM(2005)0097.
2. Ú. v. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Hoci je potrebné venovať veľký priestor koregulácii, tak ako je stanovené v 
medziinštitucionálnej dohode, samoregulácia nemôže byť prvoradým nástrojom v prípade 
základných práv neplnoletých osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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.  Naďalej je však 
dôležité podporovať voľný prístup k 
informáciám a pluralizmus rozmanitosťou 
výroby spravodajstva a programov v rámci 
celej Európskej únie a dodržiavať zásady 
uznané v článku 11 Charty základných práv 
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Európskej únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 možnosťou výberu, ktorá je k
dispozícii používateľovi a kontrolou tohto 
výberu ako aj z hľadiska ich vplyvu na 
spoločnosť.  To oprávňuje použitie 
pružnejšej regulácie v prípade nelineárnych 
služieb. Je však potrebné, aby členské štáty 
postupovali tak, aby sa poskytovatelia 
nelineárnych služieb zaviazali dohliadať na 
dodržiavanie základných slobôd a práv, 
najmä na ochranu neplnoletých osôb a 
zraniteľných a postihnutých osôb, na úctu 
k ľudskej dôstojnosti a nediskrimináciu;
tieto zásady sú súčasťou hodnôt Únie a sú 
zakotvené v Charte základných práv EÚ 
ako aj v Európskom dohovore o ochrane 
ľudských práv, ktorými sa musia členské 
štáty riadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 
všeobecného 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 a rešpektu práv, hodnôt a 
slobôd na ktorých je postavená Európska 
únia. 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 základných slobôd a práv a 
cieľov všeobecného záujmu, najmä ochrany 
neplnoletých osôb, zraniteľných a 
postihnutých osôb a ľudskej dôstojnosti, 
spotrebiteľa a verejného zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 31

(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 a mimovládnych 
organizácií na ochranu detí, zraniteľných a 
postihnutých osôb. 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, zraniteľných a postihnutých
osôb a ľudskej dôstojnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 
zabezpečenie primeranej úrovne ochrany 
neplnoletých osôb, najmä so zreteľom na 
nelineárne služby, ale nie zákaz obsahu 
určeného pre dospelých ako takého.

(32) Základné právo na slobodu prejavu, 
zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie a v Dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd je 
vymedzené úctou k ľudskej dôstojnosti a 
ochranou neplnoletých osôb. Je preto 
potrebné nájsť rovnováhu, a to aj v prípade 
nelineárnych služieb, kde by bola zaručená 
predovšetkým ochrana neplnoletých osôb 
ale nie zákaz obsahu určeného pre dospelých 
ako takého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 32 a (nové)

(32 a) Neplnoleté, zraniteľné a postihnuté 
osoby, a to najmä osoby s mentálnym 
postihnutím, môžu byť na základe 
programov obsahujúcich scény s verbálnym 
alebo fyzickým násilím, napádajúce ľudskú 
dôstojnosť, nabádajúce k rasovej nenávisti 
alebo rôznym formám diskriminácie 
oslabené, psychicky a psychologicky 
otrasené a narušené. Nakoľko ochrana 
uvedených osôb je jedným z cieľov tejto 
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smernice, členské štáty sú naliehavo 
nabádané k tomu, aby túto skutočnosť 
pripomenuli poskytovateľom 
audiovizuálnych mediálnych služieb a 
uložili im povinnosť jasne označiť osobitnú 
povahu programov ešte pred ich 
odvysielaním.

Odôvodnenie

Ochrana neplnoletých, zraniteľných a postihnutých osôb musí zostať v náplni práce 
národných a európskych zákonodarcoch. Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb 
však takisto musia zabezpečiť ochranu  užívateľov svojich služieb pred škodlivými účinkami, 
aké majú niektoré scény alebo programy na citlivé obyvateľstvo. Autoregulácia a koregulácia 
je v tomto prípade správnym nástrojom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 
mediálnym audiovizuálnym službám 
stanoviť povinnosť zaradiť primeraný podiel 
koprodukčných európskych diel alebo 
európskych diel nie domáceho pôvodu.

Odôvodnenie

Z hľadiska podpory európskej audiovizuálnej produkcie by mali mať poskytovatelia 
nelineárnych služieb tie isté povinnosti ako poskytovatelia lineárnych služieb, ak ide o 
rovnakú obsahovú náplň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 38 a (nové)

Právo na odpoveď je v online prostredí 
internetu mimoriadne vhodným spôsobom, 
vzhľadom na okamžitú možnosť opravy 
sporných informácií. Odpoveď sa musí 
predložiť v primeranej lehote po 
odôvodnení žiadosti, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom v nadväznosti na 
program, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. 
Odpovedi musí byť venovaná rovnaká 
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pozornosť, ako informácii voči ktorej bola 
vznesená námietka, aby mala na užívateľa 
rovnaký dosah.

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 
oddeľovania 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 
oddeľovania by sa mala obmedziť na 
reklamu a televíznu ponuku tovarov 
(teleshopping), umiestňovanie produktov by 
sa malo za istých okolností povoliť, avšak 
pod podmienkou, že užívateľ bude veľmi 
zreteľným spôsobom informovaný, 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 45

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

(45) Praktiky skrytej reklamy táto smernica 
zakazuje pre jej negatívny vplyv na 
spotrebiteľov.  Zákaz skrytej reklamy 
nezahŕňa legitímne umiestňovanie 
produktov v rámci tejto smernice, ak je o nej 
užívateľ veľmi zreteľným spôsobom 
informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
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 

47) Regulátori, ktorých samotná existencia 
a úloha sú nevyhnutné v neustále 
komplexnejšom  svete audiovizuálnych 
mediálnych služieb, by mali byť nezávislí 
od národných vlád, ako aj od 
poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych 
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smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

služieb, aby mohli vykonávať svoju prácu 
nestranne a transparentne a prispievať 
k dodržiavaniu slobody prejavu a 
k pluralizmu. Okrem toho by títo regulátori 
mali dbať o ochranu ľudskej dôstojnosti, 
ochranu mladistvých, zraniteľných 
a zdravotne postihnutých osôb, o boj proti 
všetkým formám diskriminácie a všeobecne 
o podporu slobôd a o ochranu základných 
práv. Zabezpečenie korektného uplatňovania 
tejto smernice vyžaduje úzku spoluprácu 
medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 48 (nové)

(48) Právo zdravotne postihnutých 
a starších osôb zúčastňovať sa na 
sociálnom a kultúrnom živote, tak ako  to 
stanovujú články 26 a 27 Charty 
základných práv, je neoddeliteľnou 
súčasťou ustanovení týkajúcich sa 
dostupnosti  audiovizuálnych mediálnych 
služieb. Dostupnosť audiovizuálnych 
mediálnych služieb okrem iného zahŕňa 
posunkovú reč, titulky, audiopopis, 
audiotitulky a ľahko čitateľné menu. 

Odôvodnenie

V súlade so záväzkom Komisie zohľadniť zdravotné postihnutie vo všetkých politikách, je 
dôležité uviesť explicitný odkaz na články Charty základných práv, ktoré sa týkajú starších 
a zdravotne postihnutých ľudí. Okrem toho, navrhovaný zoznam, ktorý nie je limitujúci, 
spresňuje príklady opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty na dosiahnutie cieľa 
stanoveného v Charte základných práv. Takto je možné uľahčiť realizáciu cieľa, pričom sa 
zachová potrebná pružnosť vzťahujúca sa na túto realizáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 bod e)

(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 

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

Odôvodnenie

Termín program skôr odkazuje na televízne obsahy.  V záujme jasnosti je potrebné nahradiť 
tento termín slovom „obsah“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 b odsek 1

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 zásady voľného prístupu 
k informáciám uvedenej najmä v článku 11 
Charty základných práv, členské štáty 
zabezpečia, aby prevádzkovateľom 
vysielania usadeným v iných členských 
štátoch a sprostredkovateľom, pokiaľ 
konajú v mene prevádzkovateľov 
vysielania, 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.

Odôvodnenie

Je potrebné odstrániť rozpor medzi odôvodnením 27 a článkom 3 týkajúci sa práva 
sprostredkovateľov, ako sú tlačové agentúry, aby mali prístup k signálu. V záujme toho, aby 
nevznikli nezrovnalosti, je potrebné v článku spresniť, že sprostredkovatelia majú právo 
prístupu k signálu , pokiaľ konajú v mene prevádzkovateľov vysielania.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 c bod a) a (nový)

a) (a) druh  podniku

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 c bod a) b (nový)

a) (b) kapitál

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 c bod a) c (nový)
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a) (c) meno zákonného zástupcu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 c bod a) d (nový)

a) (d) meno zodpovedného vydavateľa 
obsahu, ak je iný ako zákonný zástupca

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 c odsek 1 (nový)

V záujme toho, aby sa viac sprístupnili 
informácie z ods. 1, členské štáty sú 
povzbudzované, aby vypracovali verejné 
národné registre s audiovizuálnymi 
mediálnymi službami, do ktorého sa budú 
musieť zaregistrovať všetci poskytovatelia 
takýchto služieb, ktorých sídlo sa nachádza 
na území niektorého členského štátu a ktorí 
budú musieť povinne poskytnúť uvedené 
informácie.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 d

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby 
zabezpečili, že audiovizuálne mediálne 
služby spadajúce pod ich právomoc nebudú 
sprístupnené takým spôsobom, ktorý by 
mohol vážne poškodiť telesný, duševný 
alebo mravný vývoj neplnoletých osôb.

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby 
zabezpečili, že audiovizuálne mediálne 
služby spadajúce pod ich právomoc nebudú 
sprístupnené takým spôsobom, ktorý by 
mohol vážne poškodiť dôstojnosť 
a rešpektovanie ľudskej bytosti, telesný, 
duševný alebo mravný vývoj neplnoletých 
osôb, zraniteľných alebo telesne 
postihnutých osôb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 3 d odsek 1 a (nový)

Členské štáty dbajú najmä na to, aby 
poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych 
služieb spadajúci do ich právomoci, poskytli  
užívateľom výkonné filtračné systémy 
a informovali ich o ich existencii.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Článok 3 d odsek 1 b (nový)

Komisia a členské štáty povzbudzujú 
poskytovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb, regulačné orgány 
a všetky zainteresované strany, aby viedli 
diskusiu o technickej a právnej 
realizovateľnosti vývoja signalizácie 
s harmonizovanými obsahmi, umožňujúcej 
lepšie filtrovanie a klasifikáciu pri zdroji, 
bez ohľadu na používanú platformu a so 
zreteľom na ochranu mladistvých.      

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 3 e

Členské štáty primeranými prostriedkami 
zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne 
služby a audiovizuálne komerčné oznámenia 
poskytované poskytovateľmi spadajúcimi 
pod ich právomoc neobsahovali nijaké 
podnecovanie nenávisti založené na sexe, 
rasovom alebo etnickom pôvode, 
náboženstve alebo presvedčení, zdravotnej 
nespôsobilosti, veku alebo sexuálnej 
orientácii.

Členské štáty primeranými 
prostriedkami zabezpečia, aby 
audiovizuálne mediálne služby a 
audiovizuálne komerčné oznámenia 
poskytované poskytovateľmi 
spadajúcimi pod ich právomoc 
neobsahovali nijaké podnecovanie 
nenávisti založené na sexe, rasovom 
alebo etnickom pôvode, náboženstve 
alebo presvedčení, zdravotnej 
nespôsobilosti, veku alebo sexuálnej 
orientácii a aby nepoškodzovali 
dôstojnosť a rešpektovanie ľudskej 
bytosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 3 f odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to 
možné a primeranými prostriedkami, výrobu 
európskych diel a prístup k nim v zmysle 
článku 6.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to 
možné a primeranými prostriedkami, výrobu 
európskych diel a prístup k nim v zmysle 
článku 6. Pri nelineárnych službách sa táto 
podpora môže realizovať najmä 
nasledovnými spôsobmi: minimálne 
investície do európskych produkcií v 
pomere k obratu, minimálny podiel 
európskej produkcie v 
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objednávkových videokatalógoch 
a príťažlivé predstavovanie európskych 
produkcií v elektronických programových 
sprievodcoch. 

Odôvodnenie

Navrhovaný dodatok spresňuje hlavné príklady opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty, 
aby dosiahli cieľ uvedený v prvej vete.  Tento dodatok umožňuje uľahčiť realizáciu cieľa, 
pričom sa zachová potrebná pružnosť vzťahujúca sa na túto realizáciu (poznámka „pokiaľ je 
to realizovateľné a vhodnými prostriedkami“;    nelimitujúci a nezáväzný charakter zoznamu 
opatrení)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 3 f odsek 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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 3 f odsek 4 a (nový)

4 a Najneskôr ku koncu piateho roka od 
prijatia tejto smernice, Rada opätovne 
preskúma uplatňovanie tohto článku na 
základe správy Komisie, ktorá prípadne 
vypracuje návrhy na úpravu, so zreteľom 
na vývoj trhu, technologický rozvoj a cieľ 
týkajúci sa kultúrnej rozmanitosti, ako aj  
nezávislú štúdiu o účinkoch opatrení 
prijatých podľa ods. 1. 

Odôvodnenie

Prvoradé je dbať o účinné uplatňovanie tohto článku a za týmto účelom vypracovať systém na 
opätovné posúdenie tohto článku, ktorý využíva nástroj, ktorý je v súčasnosti v platnosti pre 
služby v oblasti televízneho vysielania, tak ako je vymedzený v článkoch 4 ods. 4 a 25 a) 
smernice o televízii bez hraníc. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
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Článok 3 g bod c i)

(i) obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z 
dôvodov rasy, pohlavia alebo národnosti;

i) obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z 
dôvodov rasy, etnického pôvodu, 
pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, 
zdravotného postihnutia, náboženstva, 
presvedčenia alebo národnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 3 g bod c i) a (nový)

(i)útočiť na ľudskú dôstojnosť a 
rešpektovanie človeka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 3 g bod c iii)

(iii) podporovať správanie na ujmu zdravia 
alebo bezpečnosti;

(iii) podporovať protizákonné a trestné
správanie 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 g bod c iv)

(iv) podporovať správanie na ujmu ochrany 
životného prostredia.

(iv) podporovať správanie na ujmu dobrého 
stavu a ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 3 g bod f)

(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 rodičov 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, ani sa nesmú 
snažiťzneužívať ich citlivosť a citlivosť 
zraniteľných alebo postihnutých osôb.
Preto nemôžu  priamo nabádať neplnoleté 
osoby, aby si kúpili nejaký výrobok alebo 
službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo 
dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby 
presviedčali svojich rodičov 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 
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v nebezpečných situáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 3 h odsek 2

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 
činnosťou 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 nesmú obsahovať 
umiestňovanie tabakových výrobkov či 
cigariet ani umiestňovanie výrobkov 
podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je 
výroba alebo predaj cigariet a iných 
tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 3 h odsek 4

4. Správy a súčasné udalosti sa 
nesponzorujú a neobsahujú umiestňovanie 
produktov. Detské audiovizuálne mediálne 
služby a dokumentárne programy nesmú 
obsahovať umiestňovanie produktov.

4. Správy a udalosti sa nesponzorujú 
a neobsahujú umiestňovanie produktov.
Detské audiovizuálne mediálne služby alebo 
programy a dokumentárne programy nesmú 
obsahovať umiestňovanie produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 3 i (nový)

1. Členské štáty dohliadajú prostredníctvom 
vhodných všeobecných alebo špecifických 
opatrení na to, aby sa služby audivizuálne 
mediálne služby, ktoré majú v kompetencii, 
postupne plne sprístupnili postihnutým 
osobám.

2. Najneskôr po piatom roku od prijatia 
tejto smernice, predkladájú členské štáty 
Komisii každé dva roky vnútroštátnu správy 
o uplatňovaní tohto článku. Táto správa 
obsahuje najmä štatistiky o uskutočnených 
pokrokoch zameraných na dosiahnutie 
cieľa dostupnosti, ktorý je uvedený v 
odseku 1, príčiny neúspechu a prijaté alebo 
plánované opatrenia na nápravu.
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Odôvodnenie

Je potrebné pridať nový článok, ktorý uloží členským štátom povinnosť prijať všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie dostupnosti služieb audiovizuálnych medií postihnutým osobám a 
pravidelne predkladať správu o pokrokoch vo veci dosiahnutia plnej dostupnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 3 j (nový)

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
ustanovenia občianskeho práva, 
administratívne alebo trestné ustanovenia 
prijaté členskými štátmi, každá fyzická 
alebo právnická osoba, bez ohľadu na jej 
štátnu príslušnosť, ktorej zákonné práva 
týkajúce sa najmä povesti a dobrého mena 
boli napadnuté na základe nepravdivého 
vyhlásenia počas nejakého programu, musí 
mať právo na odpoveď alebo 
zodpovedajúce opatrenia. Členské štáty 
dohliadajú, aby nebolo účinné využívanie 
práva na odpoveď alebo zodpovedajúcich 
opatrení narušené zavedením 
nesplniteľných podmienok. Odpoveď sa 
predloží v rozumnej lehote, po odôvodnení 
žiadosti, vo vhodnom čase a vhodným 
spôsobom, v závislosti od programu, na 
ktorý sa žiadosť vzťahuje.

2. Právo na odpoveď alebo zodpovedajúce 
opatrenia sa môžu uplatniť vo vzťahu ku 
všetkým poskytovateľom mediálnych 
audiovizuálnych služieb, ktoré sú v 
kompetencii členského štátu.

3. Členské štáty príjmú potrebné opatrenia, 
na zavedenie tohto právo alebo týchto 
opatrení a určenie postupu, ktorý treba 
dodržať pri ich uplatňovaní.  Dohliadajú 
najmä na to, aby lehota na uplatnenie 
práva na odpoveď alebo zodpovedajúcich 
opatrení bola dostatočná, a aby boli 
vytvorené vhodné podmienky na 
uplatňovanie práva na odpoveď alebo 
zodpovedajúcich opatrení fyzickými alebo 
právnickými osobami, ktoré majú bydlisko 
alebo sídlo v iných členských štátoch.
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4. Žiadosť o využitie práva na odpoveď 
alebo zodpovedajúcich opatrení je možné 
zamietnuť  pokiaľ nie je oprávnená 
vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 
1, pokiaľ zahŕňa trestuhodný čin, pokiaľ 
by jeho šírenie zaväzovalo poskytovateľa 
audiovizuálnych mediálnych služieb k 
občianskej zodpovednosti alebo pokiaľ je v 
rozpore s dobrými mravmi.

5. Počíta sa s postupmi, ktoré umožnia 
zavedenie možnosti odvolať sa súdnou 
cestou, v prípade sporov súvisiacich s 
využitím práva na odpoveď a 
zodpovedajúcich možností.

6. Právo na odpoveď nepoškodzuje iné 
spôsoby nápravy, ktoré sú dispozícii 
osobám v prípade, že médiá nedodržali ich 
právo na dôstojnosť, dobrú povesť, dobré 
meno alebo súkromie .

Odôvodnenie

Právo na odpoveď sa musí uplatňovať na všetky audiovizuálne mediálne služby a nielen na 
lineárne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 23

Článok 23
Právo na odpoveď
1. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
ustanovenia občianskeho práva, 
administratívne alebo trestné ustanovenia 
prijaté členskými štátmi, každá fyzická 
alebo právnická osoba, bez ohľadu na jej 
štátnu príslušnosť, ktorej zákonné práva 
týkajúce sa najmä povesti a dobrého mena 
boli napadnuté na základe nepravdivého 
vyhlásenia počas nejakej televíznej relácie, 
musí mať právo na odpoveď alebo 
zodpovedajúce opatrenia.
Členské štáty dohliadajú, aby nebolo 
účinné využívanie práva na odpoveď alebo 
zodpovedajúcich opatrení narušené 

vypúšťa sa
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zavedením nesplniteľných podmienok.
Odpoveď sa predloží v rozumnej lehote, po 
odôvodnení žiadosti, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom, v závislosti od relácie, 
na ktorú sa žiadosť vzťahuje.
2. Právo na odpoveď alebo zodpovedajúce 
opatrenia sa môžu uplatniť vo vzťahu ku 
všetkým prevádzkovateľom vysielania, ktorí 
patria do kompetencie členského štátu.
3. Členské štáty príjmú potrebné opatrenia, 
na zavedenie tohto právo alebo týchto 
opatrení a určenie postupu, ktorý treba 
dodržať pri ich uplatňovaní. Dohliadajú 
najmä na to, aby lehota na 
na uplatnenie práva na odpoveď alebo 
zodpovedajúcich opatrení bola dostatočná
a aby boli vytvorené vhodné podmienky na 
uplatňovanie práva na odpoveď alebo 
zodpovedajúcich opatrení fyzickými alebo 
právnickými osobami, ktoré majú bydlisko 
alebo sídlo v iných členských štátoch.
4. Žiadosť o využitie práva na odpoveď 
alebo zodpovedajúcich opatrení
je možné zamietnuť, pokiaľ nie je 
oprávnená vzhľadom na podmienky 
uvedené v odseku 1, pokiaľ zahŕňa 
trestuhodný čin, pokiaľ by jeho šírenie 
zaväzovalo prevádzkovateľa
televízneho vysielania k občianskej 
zodpovednosti alebo pokiaľ je v rozpore s 
dobrými mravmi.
5. Počíta sa s postupmi, ktoré umožnia 
zavedenie možnosti odvolať sa súdnou
cestou, v prípade sporov súvisiacich s 
využitím práva na odpoveď a 
zodpovedajúcich možností.

Odôvodnenie

Právo na odpoveď sa musí uplatňovať na všetky audiovizuálne médiálne služby a nielen na 
lineárne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 23 b odsek 1

1. Členské štáty zaručujú nezávislosť 
vnútroštátnych regulačných orgánov 

1. Členské štáty dohliadajú na zriadenie 
regulačného orgánu, pričom zabezpečia 
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a zabezpečia, aby uplatňovali svoje 
právomoci nestranne a transparentne.

jeho nezávislosť vzhľadom na politické, 
ekonomické alebo finančné sféry, 
nestrannosť a transparentnosť v spôsobe 
fungovania a v rozhodovacom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 23 b odsek 1 a (nový)

2. Členské šáty môžu zveriť týmto 
regulačným orgánom úlohu dohliadať na 
dodržiavanie ustanovení tejto smernice zo 
strany poskytovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb, najmä pokiaľ ide o 
ustanovenia, ktoré sa týkajú slobody 
prejavu, plurality v médiách, ľudskej 
dôstojnosti, zásady nediskriminovania, 
ochrany maloletých, zraniteľných a 
postihnutých osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 23 b odsek 2

2. Vnútroštátne regulačné orgány poskytujú 
sebe navzájom aj Komisii informácie 
potrebné na uplatňovanie podmienok tejto 
smernice.

2. Regulačné orgány poskytujú sebe 
navzájom aj Komisii informácie potrebné na 
uplatňovanie podmienok tejto smernice a v 
prípade vážneho porušenia ustanovení 
smernice sa dohodnú na prijatí potrebných 
opatrení.


