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27.9.2018 A8-0192/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Jonathan Bullock 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

aa) „služba platformy na zdieľanie 

videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 

56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, ktorá spĺňa tieto požiadavky: 

vypúšťa sa 

i) služba pozostáva z ukladacieho 

priestoru s veľkým množstvom programov 

alebo videí vytvorených používateľmi, za 

ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie 

videí nenesie redakčnú zodpovednosť; 

 

ii) organizáciu uloženého obsahu určuje 

poskytovateľ služby, a to aj 

automatickými prostriedkami alebo 

algoritmami, najmä prostredníctvom 

hosťovania, zobrazovania, označovania a 

sekvencovania; 

 

iii) základným účelom služby alebo jej 

oddeliteľnej časti je poskytovanie 

programov a videí vytvorených 

používateľmi širokej verejnosti s cieľom 

informovať, zabávať alebo vzdelávať; 

 

iv) služba je dostupná prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí v 

zmysle článku 2 písm. a) smernice 

2002/21/ES. 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Jonathan Bullock 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Článok 13 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„Článok 13  

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, na 

ktorých sa vzťahuje ich právomoc, 

zabezpečili aspoň 20-percentný podiel 

európskych diel vo svojom katalógu a 

viditeľnosť týchto diel. 

 

2. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 

poskytovatelia audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, na 

ktorých sa vzťahuje ich právomoc, 

finančne prispievali na tvorbu európskych 

diel, a to aj prostredníctvom priamych 

investícií do obsahu a príspevkov do 

národných fondov. Členské štáty môžu 

takéto finančné príspevky vyžadovať od 

poskytovateľov audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sa 

zameriavajú na divákov na ich území, ale 

majú sídlo v iných členských štátoch. V 

takomto prípade sa finančný príspevok 

zakladá len na príjmoch získaných v 

členských štátoch, na ktoré sa 

poskytovatelia zameriavajú. Ak preto 

členský štát, v ktorom má poskytovateľ 

sídlo, uloží finančný príspevok, musí vziať 

do úvahy aj všetky finančné príspevky 
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uložené v členských štátoch, na ktoré sa 

poskytovateľ zameriava. Všetky finančné 

príspevky sú v súlade s právom Únie, 

najmä s pravidlami štátnej pomoci. 

3. Členské štáty Komisii podajú najneskôr 

do [dátum – najneskôr tri roky po prijatí] 

a potom každé dva roky správu o 

vykonávaní odsekov 1 a 2. 

 

4. Komisia na základe informácií 

poskytnutých členskými štátmi a na 

základe nezávislej štúdie podá 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

uplatňovaní odsekov 1 a 2, pričom 

zohľadní vývoj trhu, technologický rozvoj 

a cieľ kultúrnej rozmanitosti. 

 

5. Členské štáty udelia výnimku z 

požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 

poskytovateľom s nízkym obratom alebo 

malou skupinou divákov, prípadne ak ide 

malé podniky alebo mikropodniky. 

Členské štáty môžu upustiť od týchto 

požiadaviek v prípadoch, keď by 

vzhľadom na povahu alebo tému 

audiovizuálnych mediálnych služieb na 

požiadanie boli nerealizovateľné alebo 

neopodstatnené.“ 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno 

da): 

 „da) všetky formy audiovizuálnych 

komerčných oznamov, v ktorých sa 

objavuje a/alebo podporuje 

prevádzkovanie hazardných hier, hranie 

hier alebo zber stávok, sú zakázané;“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie existujúceho aktu, ktoré sa v návrhu Komisie 

neuvádza. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2010/13/EÚ 

Článok 10 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12 a) V článku 10 sa vkladá tento 

odsek 2a: 

 „2a. Audiovizuálne mediálne služby alebo 

programy nesmú byť sponzorované 

podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je 

prevádzkovanie hazardných hier, hranie 

hier alebo zber stávok.“; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie existujúceho aktu, ktoré sa v návrhu Komisie 

neuvádza. 

 


