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13.1.2016 A8-0371/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. víta návrh Komisie na zvýšenie 

prenosnosti a interoperability s cieľom 

stimulovať voľný pohyb legálne 

nadobudnutého a sprístupneného obsahu 

alebo služieb ako prvý krok smerom k 

ukončeniu neodôvodneného geografického 

blokovania, ako aj smerom k dostupnosti a 

cezhraničnej funkčnosti registrácií; 

zdôrazňuje, že neexistuje rozpor medzi 

zásadou teritoriality a opatreniami na 

odstránenie prekážok prenosnosti obsahu;  

37. víta návrh Komisie na zvýšenie 

cezhraničnej prenosnosti online 

obsahových služieb s cieľom podnietiť 

interoperabilitu a zlepšiť voľný pohyb 

legálne nadobudnutého a sprístupneného 

obsahu alebo služieb ako prvý krok 

smerom k ukončeniu neodôvodneného 

geografického blokovania, ako aj smerom 

k dostupnosti a cezhraničnej funkčnosti 

registrácií; zdôrazňuje, že neexistuje rozpor 

medzi zásadou teritoriality a opatreniami 

na odstránenie prekážok prenosnosti 

obsahu;  

Or. en 



 

AM\1083382SK.doc  PE575.944v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.1.2016 A8-0371/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. berie na vedomie, že Komisia zvažuje 

návrhy s cieľom zlepšiť prístupnosť a 

vyhľadateľnosť obsahu uverejnené v 

oznámení s názvom Kroky smerom k 

modernému, európskejšiemu rámcu 

autorských práv; poznamenáva, že je 

dôležité, aby všetky nové modely prinášali 

výhody pre spotrebiteľov s cieľom 

zabezpečiť jazykovú a kultúrnu 

rozmanitosť bez toho, aby sa oslabili 

stimuly na investovanie do produkcie 

obsahu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. nalieha na Komisiu, aby zohľadnila 

meniace sa návyky sledovania a nové 

spôsoby prístupu k audiovizuálnemu 

obsahu, a to zosúladením lineárnych a 

nelineárnych služieb a stanovením 

spoločných minimálnych požiadaviek na 

európskej úrovni pre všetky audiovizuálne 

mediálne služby, s cieľom zabezpečiť ich 

dôsledné uplatňovanie, okrem prípadov, 

keď je takýto obsah nevyhnutným 

ukončením iného než audiovizuálneho 

obsahu alebo audiovizuálnych služieb; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej 

rozvíjali pojem „mediálna služba“ 

vymedzený v článku 1 smernice AVMS 

takým spôsobom, aby sa pri zachovaní 

primeranej flexibility v rozhodovaní 

členských štátov viac zohľadnil možný 

sociálno-politický dosah služieb a jeho 

osobitné prvky, a to najmä ich význam z 

hľadiska formovania mienky a jej 

rozmanitosti, ako aj otázka redakčnej 

zodpovednosti; 

65. nalieha na Komisiu, aby zohľadnila 

meniace sa návyky sledovania a nové 

spôsoby prístupu k audiovizuálnemu 

obsahu, a to zosúladením lineárnych a 

nelineárnych služieb, a zabezpečila, aby 

zosúladenie neviedlo k zníženiu ochrany 

maloletých alebo spotrebiteľov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali 

pojem „mediálna služba“ vymedzený v 

článku 1 smernice AVMS takým 

spôsobom, aby sa pri zachovaní primeranej 

flexibility v rozhodovaní členských štátov 

viac zohľadnil možný sociálno-politický 

dosah služieb a jeho osobitné prvky, a to 

najmä ich význam z hľadiska formovania 

mienky a jej rozmanitosti, ako aj otázka 

redakčnej zodpovednosti; 

Or. en 

 

 


