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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropska komisija je 25. maja 2016 sprejela nov zakonodajni predlog o spremembi direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah. Ta novi predlog je odziv na to, da je treba zakonodajo 

prilagoditi tehničnemu razvoju in potrebam potrošnikov, hkrati pa – zaradi boja proti 

sovražnemu govoru in razširjanju škodljive vsebine mladoletnikom – tudi razširja področje 

uporabe na platforme za izmenjavo videov.   
 

Pripravljavka mnenja te določbe pozdravlja, a hkrati meni, da bi bilo sicer treba vzpostaviti 

„enake konkurenčne pogoje“, da pa bi bilo treba upoštevati tudi razlike med izdajatelji 

televizijskih programov in platformami za izmenjavo videov in da bi bilo treba pri uvedbi 

prihodnjega pravnega okvira zagotoviti optimalno zaščito svobode izražanja in obveščanja v 

hitro razvijajočem se medijskem prostoru. 

 

Odbor LIBE ni sodeloval pri sprejetju prejšnje direktive, saj se je postopek odločanja začel pred 

začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, zaradi česar Listina o temeljnih pravicah ni imela 

enakega pravnega statusa kot Pogodbi. Poleg tega ima odbor LIBE izključno pristojnost za vse 

ukrepe na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in zlasti na področju odziva 

kazenskega prava na rasizem, ksenofobijo ter sovražni govor. 

 

Pripravljavka mnenja se je pri svojem delu osredotočila na pet področij in si prizadevala za 

okrepitev določb, povezanih s temeljnimi pravicami, za ohranitev najvišje ravni 

nepristranskosti in neodvisnosti medijev ter za preprečitev samovoljnosti.  

 

Pristop do sovražnega govora in spodbujanja nasilja ali sovraštva 

Za zaščito državljanov pred škodljivo vsebino in vsebino, s katero se spodbuja nasilje ali 

sovraštvo in ki jo gostijo platforme za izmenjavo videov, pa tudi za zaščito in zagotovitev 

temeljnih pravic uporabnikov je bistvenega pomena določiti skupna in sorazmerna pravila o teh 

vprašanjih ter evropske smernice. V teh pravilih bi morale biti podrobno opredeljene značilnosti 

„škodljive vsebine“ in „spodbujanja nasilja in sovraštva“, pri čemer bi bilo treba upoštevati 

namen in učinek te vsebine na evropski ravni.  

 

V predlogu Komisije je sklicevanje na podlage, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti 

nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazensko-pravnimi sredstvi. A 

s tem okvirnim sklepom niso zajete vse podlage, ki so bile kasneje vključene v predlog 

Komisije. Z uskladitvijo s podlagami iz Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih 

standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj bi bila zagotovljena 

višja raven zaščite pred spodbujanjem sovraštva, poleg tega pa bi lahko bile podrobno opisane 

značilnosti „javnega spodbujanja k nasilju ali sovraštvu“.  A zagotavljanje dostopa do 

avdiovizualne vsebine ne bi smelo biti omejeno samo na te podlage. 

 

Zaščita mladoletnikov pred škodljivo vsebino 

Pripravljavka mnenja meni, da je za učinkovito izvajanje ukrepov za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo (na primer pred pornografsko) vsebino bistvenega pomena sprejeti učinkovite 

preventivne ukrepe.  

 

Prav tako meni, da je pri tem pregledu direktive nadvse pomembno zagotoviti, da so ukrepi, ki 

jih države članice izvajajo za to, da bi mladoletnike zaščitile pred vsebino, ki bi lahko ogrozila 
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njihov telesni ali duševni razvoj, potrebni in sorazmerni in v celoti skladni z obveznostmi iz 

Listine o temeljnih pravicah.  

Nedavni razvoj dogodkov na ravni držav članic je pokazal, da se lahko zaščita mladoletnikov 

pretirano uporablja kot razlog za omejitev razširjanja avdiovizualne vsebine, namenjene boju 

proti diskriminaciji na podlagi spola ali spolne usmerjenosti. Zato je – ob upoštevanju člena 52 

Listine – nujno treba zagotoviti, da se enakopravnost in nediskriminacija ohranita, ne pa 

ogrozita s pretiranimi ukrepi za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino. 

 

Dolžno postopanje pri boju proti nezakoniti vsebini 

Pripravljavka mnenja meni, da se državam članicam sicer ne sme onemogočiti, da bi v zvezi z 

nezakonito vsebino za namene te direktive sprejele strožje ukrepe, da pa bi morala biti omejitev 

spletnega objavljanja nezakonite vsebine vedno v skladu z Listino o temeljnih pravicah, poleg 

tega bi morala biti omejena na to, kar je potrebno in sorazmerno, in biti izvedena na podlagi 

predhodne sodne odobritve. 

Dolžno postopanje je bistvenega pomena za učinkovito zagotavljanje svobode izražanja in 

obveščanja in preprečevanje samovoljnosti pri odločanju o razpoložljivosti določene vsebine. 

Pripravljavka mnenja zato predlaga, da se ta element pojasni v okviru določb, ki se uporabljajo 

za storitve platforme za izmenjavo videov, za katere bi morala – kar zadeva nezakonite vsebine 

– veljati ista načela kot za „tradicionalne“ medije. 

 

Zaščitni ukrepi direktive o e-poslovanju 

Pripravljavka mnenja priporoča, da se zagotovi, da ukrepi, ki se uporabljajo za platforme za 

izmenjavo videov in avdiovizualno medijsko vsebino, ki jih gostijo, ne bodo vplivali na določbe 

direktive o e-poslovanju. V skladu s členom 15(1) Direktive 2000/31/ES države članice 

ponudnikom storitev prenosa, shranjevanja in gostiteljstva ne predpišejo splošne obveznosti za 

nadzor podatkov, ki jih prenašajo ali shranjujejo, pa tudi ne za dejavno raziskovanje okoliščin, 

na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost. V zvezi s tem je pomembno 

tudi, da se v revizijo vključi sklic na Sodišče Evropske unije, ki je v sodbah C-360/10 in C-

70/10 zavrnilo ukrepe za dejavno nadziranje skoraj vseh uporabnikov zadevnih storitev. 

Ohranitev teh zaščitnih ukrepov je bistvenega pomena tudi za to, da se bo pravni okvir, kar 

zadeva obveznosti in odgovornost ponudnikov storitev platforme za izmenjavo videov, po vsej 

Uniji enotno uporabljal.   

 

Neodvisnost regulatorjev tako na evropski kot na nacionalni ravni 

V skladu z Listino o temeljnih pravicah in zlasti njenim členom 11 bi morala biti s to direktivo 

neodvisnost regulatorjev avdiovizualnih medijev vključena v pravo EU, in sicer tako, da se 

zagotovi, da bodo ti organi s pravnega vidika ločeni in funkcionalno neodvisni od industrije in 

vlad, pa tudi, da bodo delovali na pregleden in odgovoren način in imeli zadostna pooblastila. 

 Načelo neodvisnosti regulatorjev, ki je na drugih področjih evropskega pravnega reda že dobro 

razvito in se izvaja, se v avdiovizualnem sektorju skuša vzpostaviti s členom 30 Direktive 

2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah. 

S Sklepom Komisije C(2014) 462 z dne 3. februarja 2014 je bila marca 2014 ustanovljena 

skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) kot posvetovalni 

organ Komisije. S predlogom Komisije je formalizirana vloga skupine ERGA kot neodvisnega, 

strokovnega posvetovalnega organa Komisije in kot foruma za izmenjavo izkušenj in primerov 

dobre prakse med nacionalnimi regulatorji.  

 

Pripravljavka mnenja pozdravlja pristop Komisije in meni, da bo lahko regulatorni organ 

ustrezno stopnjo strukturne neodvisnosti od vlade dosegel samo, če bo ustanovljen kot ločen 
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pravni subjekt. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za kulturo in 

izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti členov 7, 10, 11, 

21, 24, 26, 47 in 52, 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 1 odbora LIBE (Mlinar) z dodanim členom 47 (učinkovito pravno 

sredstvo). 

 

 

 

Predlog spremembe 2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da bi se zagotovila usklajenost in 

varnost za podjetja in organe držav članic, 

bi bilo treba pojem „spodbujanje 

sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z 

opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 

2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o 

boju proti nekaterim oblikami in izrazom 

rasizma in ksenofobije s kazensko-

pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni 

govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali 

sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev 

razlogov, na katerih temelji spodbujanje 

nasilja ali sovraštva. 

(8) Da bi se zagotovila usklajenost in 

pravna varnost za podjetja in organe držav 

članic, bi bilo treba „spodbujanje 

sovraštva“ uskladiti z opredelitvijo iz 

Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z 

dne 28. novembra 2008 o boju proti 

nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 

ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, 

ki opredeljuje sovražni govor kot „javno 

spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“, pa 

tudi s podlagami, ki niso zajete v 

Okvirnem sklepu Sveta 2008/913/PNZ, 

kot so socialno poreklo, genetske 
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značilnosti, jezik, politično ali drugo 

mnenje, pripadnost nacionalni manjšini, 

premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, 

spol, spolni izraz, spolna identiteta, spolna 

usmerjenost, status v zvezi s prebivališčem 

ali zdravstveno stanje. Te podlage so 

namenjene natančnejši opredelitvi 

značilnosti „javnega spodbujanja k 

nasilju ali sovraštvu“, vendar same ne bi 

smele predstavljati utemeljitve za 

omejevanje dostopa do avdiovizualnih 

vsebin.  Upoštevati bi bilo treba vse 

okoliščine, tudi namero, ter spoštovati 

svobodo izražanja, zlasti umetniškega, 

literarnega in novinarskega izražanja. 

Določbe o sovražnem govoru bi se morale 

uporabljati v skladu s sodno prakso 

Evropskega sodišča za človekove pravice v 

zvezi s pravico do svobode izražanja in 

obveščanja. 

Obrazložitev 

Uskladitev z razlogi, ki so vključeni tudi v Direktivo 2012/29/EU o določitvi minimalnih 

standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, bi zagotovili višjo 

raven zaščite proti spodbujanju k sovraštvu. S tem bi dodatno opredelili značilnosti „javnega 

spodbujanja k nasilju ali sovraštvu“, čeprav omejevanje dostopa do avdiovizualne vsebine ne 

bi smelo biti omejeno samo na podlagi teh razlogov. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Za vzpostavitev resnično enotnega 

digitalnega trga so potrebna dodatna 

prizadevanja na področju izboljšanja 

medijske pismenosti med državljani.  Zato 

bi morale Komisija in države članice 

okrepiti svoja prizadevanja, da med vsemi 

državljani EU spodbujajo sprejetje 

resnično enotnega digitalnega trga – zlasti 

med otroci in mladoletniki – s pobudami 

in usklajenimi ukrepi, da se izboljša 

razumevanje avdiovizualnih medijskih 

storitev. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) Države članice se spodbuja, naj 

sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

spodbujanje medijskega izobraževanja, ki 

zagotavlja znanja in spretnosti ter 

omogoča državljanom, da uveljavljajo 

svojo pravico do svobode izražanja, 

analizirajo medijske vsebine in se odzivajo 

na napačne informacije. V zvezi s tem je 

pomembno okrepiti znanje na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema in ljudi 

spodbujati k aktivnemu državljanstvu in 

razvijanju svoje ozaveščenosti v vlogi 

potrošnikov medijev. 

 

Predlog spremembe 5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se lahko gledalci, vključno s 

starši in mladoletniki, utemeljeno odločali 

o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, 

duševni in moralni razvoj mladoletnikov. 

To bi se lahko na primer izvedlo s 

sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi 

opisovali naravo vsebine. Deskriptorji 

vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi 

pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev. 

(9) Da bi se lahko gledalci, zlasti starši 

in mladoletniki, utemeljeno odločali o 

vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev zagotoviti dovolj informacij o 

vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni ali 

duševni razvoj mladoletnikov. To bi se 

lahko na primer izvedlo s sistemom 

deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali 

naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se 

lahko zagotovili na podlagi pisnih, 

grafičnih ali zvočnih sredstev. 

Obrazložitev 

Uporaba besede „moralni“ je dvoumna. V različnih državah članicah ima moralnost različen 

pomen. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Povpraševanje po linearnih 

televizijskih kanalih v Evropi v primerjavi 

z drugimi medijskimi storitvami ostaja 

velika, kar dokazuje študija „Linearne 

storitve in avdiovizualne medijske storitve 

na zahtevo v Evropi leta 2015“, ki jo je 

junija 2016 objavil Evropski avdiovizualni 

observatorij, ki kaže, da je linearna 

televizija v Evropi na splošno v dobrem 

stanju, saj se je število razpoložljivih 

linearnih televizijskih kanalov med letoma 

2009 in 2015 v povprečju povečalo za 

46 %. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) Spremljanje linearnih televizijskih 

kanalov se je med mladimi v Evropi rahlo 

zmanjšalo, kot dokazuje študija „Merjenje 

razdrobljenega avdiovizualnega 

občinstva“, ki jo je novembra 2015 objavil 

Evropski avdiovizualni observatorij in ki 

kaže na povprečno zmanjšanje deleža 

mladih v starosti od 12 do 34 let za zgolj 

4 % med letoma 2011 in 2014. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov 

se ne bi smelo dovoliti v poročilih in 

(16) Promocijsko prikazovanje izdelkov 

se ne bi smelo dovoliti v poročilih in 
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aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine in programih 

s pomembnim deležem otroškega 

občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da 

lahko promocijsko prikazovanje izdelkov 

in umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov v 

programih s pomembnim deležem 

otroškega občinstva. Programi za varstvo 

potrošnikov so programi, ki gledalcem 

zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o 

nakupu izdelkov in storitev. Če bi se 

promocijsko prikazovanje izdelkov 

omogočilo v takih programih, bi to 

zabrisalo ločnico med oglaševanjem in 

uredniško vsebino za gledalce, ki morda 

pričakujejo pristno in odkrito oceno 

izdelkov ali storitev v takih programih. 

aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine, pa tudi na 

kanalih in v avdiovizualnih programih za 

otroke. Iz dokazov je zlasti razvidno, da 

lahko promocijsko prikazovanje izdelkov 

in umeščenih oglasov vpliva na vedenje 

otrok, saj otroci pogosto ne morejo 

prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi 

torej še naprej bilo treba prepovedovati 

promocijsko prikazovanje izdelkov na 

kanalih in v avdiovizualnih programih za 

otroke. Programi za varstvo potrošnikov so 

programi, ki gledalcem zagotavljajo 

nasvete ali vključujejo ocene o nakupu 

izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko 

prikazovanje izdelkov omogočilo v takih 

programih, bi to zabrisalo ločnico med 

oglaševanjem in uredniško vsebino za 

gledalce, ki morda pričakujejo pristno in 

odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih 

programih. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev na zahtevo bi morali 

spodbujati produkcijo in distribucijo 

evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi 

katalogi vsebujejo minimalni delež 

evropskih del in da tem delom pripišejo 

zadosten pomen. 

(21) Ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev na zahtevo bi morali 

spodbujati produkcijo in distribucijo 

evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi 

katalogi vsebujejo minimalni delež 

evropskih del in da tem delom pripišejo 

zadosten pomen, ne da bi to vplivalo na 

medijski pluralizem. 

 

Predlog spremembe 10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v 

zvezi s platformami za izmenjavo videov, 

na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

V tem okviru sta škodljiva vsebina in 

sovražni govor, shranjena na platformah 

za izmenjavo videov, vedno bolj 

zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti 

sorazmerna pravila za ta področja. 

(26) So tudi novi izzivi, predvsem v 

zvezi s platformami za izmenjavo videov, 

na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, 

vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. 

Nezakonita, škodljiva, rasistična in 

ksenofobna vsebina in sovražni govor, ki 

gostujeta na platformah za izmenjavo 

videov, sta vedno bolj zaskrbljujoča. Poleg 

tega lahko odločitev o odstranitvi te 

vsebine, ki je pogosto posledica 

subjektivne razlage, ogroža svobodo 

izražanja in obveščanja. V tem okviru je 

treba za zaščito mladoletnikov pred 

škodljivo vsebino in vseh državljanov pred 

vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva in ki je na voljo na platformah 

za izmenjavo videov, pa tudi za zaščito in 

zagotavljanje temeljnih pravic 

uporabnikov opredeliti enotna in 

sorazmerna pravila za ta področja. V teh 

pravilih bi morale biti zlasti na ravni 

Unije nadalje opredeljene značilnosti 

„škodljive vsebine“ in „spodbujanja k 

nasilju in sovraštvu“, pri čemer bi bilo 

treba upoštevati namen in učinek te 

vsebine. V ukrepih za samourejanje in 

sourejanje, ki jih izvajajo ali odobrijo 

države članice ali Komisija, bi bilo treba v 

celoti spoštovati obveznosti iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah, 

zlasti člen 52. Nacionalna regulativna 

telesa in organi bi morali ohraniti 

učinkovita pooblastila za izvrševanje. 

 

 

Predlog spremembe 11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) V skladu z Direktivo (EU) 

2016/XXX [nadomestiti s sklicevanjem na 

direktivo o boju proti terorizmu, ko bo 
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objavljena, in ustrezno spremeniti številko 

člena] je javno ščuvanje k storitvi 

terorističnega kaznivega dejanja 

opredeljeno kot kaznivo dejanje v povezavi 

s terorističnimi dejavnostmi in se kaznuje 

kot kaznivo dejanje, če je storjeno 

naklepno. Avdiovizualne medijske 

vsebine, ki se razširjajo ali na kakršen 

koli drug način dajejo na razpolago 

javnosti, na spletu ali zunaj njega, z 

naklepom spodbuditi storitev 

terorističnega dejanja, bi bilo treba torej 

obravnavati kot nezakonite vsebine. Poleg 

obveznosti držav članic, da izvajajo 

Direktivo (EU) 2016/xxx je bistveno tudi 

sodelovanje med ponudniki internetnih 

storitev, agencijami EU in nacionalnimi 

organi za boj proti tem dogodkom in za 

oblikovanje pozitivnih diskurzov za 

zoperstavljanje takšnim vsebinam. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26b) Kibernetsko nadlegovanje je vse 

pogostejše, zlasti med najstniki, in do 

njega lahko prihaja tudi na platformah za 

izmenjavo videov. Uvesti bi bilo treba 

programe za preprečevanje kibernetskega 

nadlegovanja s kampanjami za boj proti 

temu pojavu in za spodbujanje spletne 

varnosti z navodili za ustrezno uporabo 

interneta. 

 

Predlog spremembe 13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 

(28) Ponudnik platforme za izmenjavo 

videov nima uredniške odgovornosti za 
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pomemben delež vsebine, shranjene na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni, duševni in moralni 

razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, 

vera, poreklo ali nacionalna ali etnična 

pripadnost. 

pomemben delež vsebine, ki se gosti na 

platformah za izmenjavo videov. Vendar ti 

ponudniki običajno določajo organizacijo 

vsebine, in sicer programov ali videov, ki 

jih ustvarijo uporabniki, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh 

ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito 

mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko 

ogrozila njihov telesni ali duševni razvoj, 

in za zaščito vseh uporabnikov pred 

spodbujanjem nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje rasa, barva , 

narodnostno ali socialno poreklo, 

genetske značilnosti, jezik, vera ali 

prepričanje, politično ali drugo mnenje, 

pripadnost nacionalni manjšini, 

premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, 

spol, spolni izraz, spolna identiteta, spolna 

usmerjenost, status v zvezi s prebivališčem 

ali zdravstveno stanje. Te podlage so 

namenjene natančnejši opredelitvi 

značilnosti „javnega spodbujanja k 

nasilju ali sovraštvu“, vendar same ne bi 

smele predstavljati utemeljitve za 

omejevanje dostopa do avdiovizualnih 

vsebin. 

Obrazložitev 

S tem okvirnim sklepom niso zajete vse podlage, ki so bile kasneje vključene v predlog 

Komisije. Uskladitev z podlagami, ki so vključene tudi v Direktivo 2012/29/EU o določitvi 

minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, 

zagotavlja višjo raven zaščite proti spodbujanju k sovraštvu. S tem bi dodatno opredelili 

značilnosti „javnega spodbujanja k nasilju ali sovraštvu“, čeprav omejevanje dostopa do 

avdiovizualne vsebine ne bi smelo biti omejeno samo na podlagi teh podlag. 

 

Predlog spremembe 14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Glede na naravo vključenosti 

ponudnikov v vsebino, shranjeno na 

platformah za izmenjavo videov, bi morali 

(29) Glede na naravo vključenosti 

ponudnikov v vsebino, ki se gosti na 

platformah za izmenjavo videov, bi morali 
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ti ustrezni ukrepi biti povezani z 

organizacijo vsebine, ne pa s samo 

vsebino. Zahteve v zvezi s tem, kot so 

opredeljene tej direktivi, bi se torej morale 

uporabljati brez poseganja v člen 14 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34, ki opredeljuje 

izjemo od odgovornosti za nezakonite 

podatke, ki jih shranjujejo določeni 

ponudniki storitev informacijske družbe. 

Pri zagotavljanju storitev iz člena 14 

Direktive 2000/31/ES bo se te zahteve 

morale uporabljati tudi brez poseganja v 

člen 15 navedene direktive, ki onemogoča 

predpisovanje splošnih obveznosti za 

nadzor takih podatkov ali dejavno 

raziskovanje dejstev ali okoliščin, na 

podlagi katerih se domneva, da gre za 

nezakonito dejavnost, za navedene 

ponudnike, kar pa ne zadeva obveznosti 

spremljanja v posebnih primerih in 

predvsem ne posega v ukrepe nacionalnih 

organov v skladu z nacionalno zakonodajo. 

ti ustrezni ukrepi biti povezani z 

organizacijo vsebine, ne pa s samo 

vsebino. Zahteve v zvezi s tem, kot so 

opredeljene tej direktivi, bi se torej morale 

uporabljati brez poseganja v člen 14 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34, ki opredeljuje 

izjemo od odgovornosti za nezakonite 

podatke, ki jih shranjujejo določeni 

ponudniki storitev informacijske družbe. 

Pri zagotavljanju storitev iz člena 14 

Direktive 2000/31/ES se bodo morale te 

zahteve uporabljati tudi brez poseganja v 

člen 15 navedene direktive, ki onemogoča 

predpisovanje splošnih obveznosti za 

nadzor takih podatkov ali dejavno 

raziskovanje dejstev ali okoliščin, na 

podlagi katerih se domneva, da gre za 

nezakonito dejavnost, za navedene 

ponudnike, kar pa ne zadeva obveznosti 

spremljanja v posebnih primerih in 

predvsem ne posega v pravosodne ukrepe 

nacionalnih organov v skladu z nacionalno 

zakonodajo. 

__________________ __________________ 

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

 

Predlog spremembe 15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki 

bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to 

direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri 

vključiti ponudnike platform za izmenjavo 

videov. Spodbujati bi torej bilo treba 

sourejanje. 

(30) Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki 

bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to 

direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri 

vključiti ustrezne deležnike, vključno z 

organizacijami civilne družbe in 

ponudniki platform za izmenjavo videov. 

Spodbujati bi torej bilo treba pregledno in 
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odgovorno sourejanje.   

Za zagotavljanje jasnega in doslednega 

pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, 

države članice ne bi smele biti upravičene 

do tega, da od ponudnikov platform za 

izmenjavo videov zahtevajo sprejetje 

strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, od teh, ki so 

zagotovljeni s to direktivo. Države članice 

pa bi morale še naprej imeti možnost 

sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je 

navedena vsebina nezakonita, če je to v 

skladu s členoma 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s 

vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali 

širijo otroško pornografijo, kot to zahteva 

in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35. 

Ponudnikom platform za izmenjavo videov 

bi se tudi morala še naprej zagotavljati 

možnost prostovoljnega sprejetja strožjih 

ukrepov. 

Za zagotavljanje jasnega in doslednega 

pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, 

države članice ne bi smele biti upravičene 

do tega, da od ponudnikov platform za 

izmenjavo videov zahtevajo sprejetje 

strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov 

pred škodljivo vsebino in vseh državljanov 

pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje 

nasilja ali sovraštva, od teh, ki so 

zagotovljeni s to direktivo. Države članice 

pa bi morale še naprej imeti možnost 

sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je 

navedena vsebina nezakonita, če je to v 

skladu s členoma 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s 

vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali 

širijo otroško pornografijo, kot to zahteva 

in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35. 

Ponudnikom platform za izmenjavo videov 

bi se tudi morala še naprej zagotavljati 

možnost prostovoljnega sprejetja strožjih 

ukrepov. 

__________________ __________________ 

35 Direktiva 2011/93/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

35 Direktiva 2011/93/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o boju proti spolni zlorabi in 

spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 

17.12.2011, str. 1). 

 

Predlog spremembe 16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (30a) Države članice bi morale 

zagotoviti, da so vsi ukrepi omejevanja 

spletne distribucije ali drugačnega 

dajanja nezakonitih vsebin na razpolago 

javnosti, ki se sprejmejo za namene te 

direktive, skladni z Listino o temeljnih 
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pravicah, omejeni na tisto, kar je potrebno 

in sorazmerno, ter se izvajajo na podlagi 

predhodne sodne odobritve. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Pri sprejemanju ustreznih ukrepov 

za zaščito mladoletnikov pred škodljivo 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka. 

(31) Pri sprejemanju potrebnih ukrepov 

za zaščito mladoletnikov pred nezakonito, 

škodljivo, rasistično in ksenofobno 

vsebino in vseh državljanov pred vsebino, 

ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo 

treba previdno upoštevati veljavne 

temeljne pravice, kot je opredeljeno v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. To predvsem zadeva, glede na 

primer, pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, varstva osebnih 

podatkov, svobode izražanja in obveščanja, 

svobode gospodarske pobude, prepovedi 

diskriminacije in pravice otroka.  Države 

članice imajo pozitivno obveznost, da 

zagotovijo tako ravnovesje spodbud za 

ponudnike medijskih storitev in 

ponudnike platform za izmenjavo videov, 

ki jih zajema ta direktiva, da se lahko 

sporoči pravna vsebina, vključno z 

vsebino, ki je lahko žaljiva, šokantna ali 

pretresljiva. Podobno bi moralo biti 

preverjanje starosti zakonsko določeno le, 

če je potrebno in sorazmerno in če se 

izvaja tako, da zagotavlja najvišjo raven 

varstva zasebnosti. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 



 

PE593.952v03-00 16/41 AD\1116083SL.docx 

SL 

 (31a) V Agendi EU za otrokove pravice 

iz leta 2011 je opredeljeno, da so Pogodbi, 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah in Konvencija OZN o otrokovih 

pravicah skupna podlaga za vse ukrepe 

EU, ki zadevajo otroke. Člena 5 in 19 

Konvencije OZN o otrokovih pravicah sta 

še posebej pomembna za zaščito otrok pri 

avdiovizualnih medijskih storitvah. 

Obrazložitev 

Poudariti bi bilo treba pomen Konvencije OZN o otrokovih pravicah pri zaščiti mladoletnikov 

na tem področju. 

 

Predlog spremembe 19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov, ki so zajeti v to direktivo, 

zagotavljajo storitve informacijske družbe 

v smislu točke (a) člena 2 Direktive 

2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato 

veljajo pravila o notranjem trgu, ki so 

opredeljena v členu 3 navedene direktive, 

če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi 

bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža v državi članici, da se 

zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito 

mladoletnikov in državljanov, opredeljenih 

v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki 

konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki 

matično ali hčerinsko družbo s sedežem v 

državi članici ali so del skupine, drug 

subjekt te skupine pa ima sedež v državi 

članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti 

ureditve, da se opredeli, v kateri državi 

članici bi se moralo šteti, da imajo 

navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo 

bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v 

pristojnosti vsake države članice pri 

uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v 

tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES. 

(32) Ponudniki platforme za izmenjavo 

videov, ki so zajeti v to direktivo, 

zagotavljajo storitve informacijske družbe 

v smislu točke (a) člena 2 Direktive 

2000/31/ES, na splošno pa tudi storitve 

gostovanja v skladu s členom 14 navedene 

direktive. Za navedene ponudnike zato 

veljajo pravila o notranjem trgu, ki so 

opredeljena v členu 3 navedene direktive, 

če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi 

bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za 

ponudnike platforme za izmenjavo videov, 

ki nimajo sedeža v državi članici, da se 

zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito 

mladoletnikov in državljanov, opredeljenih 

v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki 

konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki 

matično ali hčerinsko družbo s sedežem v 

državi članici ali so del skupine, drug 

subjekt te skupine pa ima sedež v državi 

članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti 

ureditve, da se opredeli, v kateri državi 

članici bi se moralo šteti, da imajo 

navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo 

bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v 

pristojnosti vsake države članice pri 
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uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v 

tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES. 

 

Predlog spremembe 20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (32a) V skladu s členom 15(1) Direktive 

2000/31/ES države članice od ponudnikov 

storitev prenosa, shranjevanja in 

gostovanja ne smejo zahtevati nadzora 

podatkov, ki jih prenašajo ali shranjujejo, 

pa tudi dejavnega raziskovanja okoliščin, 

ki kažejo, da gre za nezakonito dejavnost. 

V zvezi s tem je Sodišče Evropske unije 

(Sodišče) v zadevah C-360/101a in C-

70/101b zavrnilo ukrepe za dejavni nadzor 

skoraj vseh uporabnikov zadevnih storitev 

(ponudniki internetnih storitev v prvem 

primeru in družbeno omrežje v drugem) 

in pojasnilo, da bi morala biti 

prepovedana vsaka odredba, ki bi od 

ponudnika storitev gostovanja zahtevala 

splošni nadzor. 

 ___________________ 

 1a Sodba Sodišča z dne 16. februarja 2012, 

Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM) proti Netlog NV, C-360/10, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1b Sodba Sodišča z dne 24. novembra 

2011, Scarlet Extended SA proti Société 

belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, 

ECLI:EU:C:2011:771. 

Obrazložitev 

V skladu z Direktivo 2000/31/ES in sodbami Sodišča Evropske unije v zadevah C-360/10 in 

C-70/10. 
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Predlog spremembe 21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (32b) V skladu z Listino Evropske unije 

o temeljnih pravicah, zlasti njenim 

členom 11, bi morala biti s to direktivo 

neodvisnost regulatorjev avdiovizualnih 

medijev vključena v pravo Unije, in sicer z 

zagotovitvijo, da bodo ti organi s pravnega 

vidika ločeni in funkcionalno neodvisni 

od industrije in vlad, tako da ne bodo 

zahtevali ali sprejemali navodil od 

nobenega organa, da bodo delovali na 

pregleden in odgovoren način, kot je 

določeno v zakonu, in da bodo imeli 

zadostna pooblastila. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Regulativni organi držav članic 

lahko dosežejo potrebno stopnjo 

strukturne neodvisnosti, samo če imajo 

sedež kot ločeni pravni subjekti. Države 

članice bi torej morale zagotoviti 

neodvisnost nacionalnih regulativnih 

organov od vlade, javnih organov in 

industrije, da se zagotovi nepristranskost 

njihovih odločitev. Ta zahteva po 

neodvisnosti pa ne bi smela posegati v 

možnost držav članic, da ustanovijo 

regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, 

na primer avdiovizualni in 

telekomunikacijski sektor. Nacionalni 

regulativni organi bi morali imeti potrebna 

izvršilna pooblastila in vire za opravljanje 

svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega 

znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti 

nacionalnih regulativnih organov, 

(33) Regulativni organi držav članic bi 

morali doseči potrebno stopnjo 

neodvisnosti s tem, da imajo sedež kot 

ločeni pravni subjekti. Države članice bi 

torej morale zagotoviti neodvisnost 

nacionalnih regulativnih organov od vlade, 

javnih organov in industrije, da se zagotovi 

nepristranskost njihovih odločitev. Ta 

zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela 

posegati v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne 

sektorje, na primer avdiovizualni in 

telekomunikacijski sektor. Nacionalni 

regulativni organi bi morali imeti vsa 

potrebna izvršilna pooblastila in vire za 

opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, 

strokovnega znanja in finančnih sredstev. 

Dejavnosti nacionalnih regulativnih 

organov, ustanovljenih v skladu s to 
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ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi 

morale zagotoviti upoštevanje ciljev v 

zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

direktivo, bi morale biti pregledne in 

zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov in 

nediskriminacijo, notranjim trgom in 

spodbujanjem poštene konkurence. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Da bi Komisija v vseh državah 

članicah zagotovila dosledno uporabo 

regulativnega okvira Unije za 

avdiovizualne medijske storitve, je 

ustanovila skupino ERGA s sklepom 

Komisije z dne 3. februarja 201436. Vloga 

skupine ERGA je svetovati in pomagati 

Komisiji pri njenem delu, da se zagotovi 

dosledno izvajanje Direktive 2010/13/EU v 

vseh državah članicah in da olajša 

sodelovanje med nacionalnimi 

regulativnimi organi ter med nacionalnimi 

regulativnimi organi in Komisijo. 

(35) Da bi Komisija v vseh državah 

članicah zagotovila dosledno uporabo 

regulativnega okvira Unije za 

avdiovizualne medijske storitve, je 

ustanovila skupino ERGA s sklepom 

Komisije z dne 3. februarja 201436. Vloga 

skupine ERGA je delovati kot neodvisna 

strokovna svetovalna skupina in pomagati 

Komisiji pri njenem delu, da se zagotovi 

dosledno izvajanje Direktive 2010/13/EU v 

vseh državah članicah in da olajša 

sodelovanje med nacionalnimi 

regulativnimi organi ter med nacionalnimi 

regulativnimi organi in Komisijo. 

_________________ _________________ 

36 Sklep Komisije C(2014) 462 final z dne 

3. februarja 2014 o ustanovitvi skupine 

evropskih regulatorjev za avdiovizualne 

medijske storitve. 

36 Sklep Komisije C(2014) 462 final z dne 

3. februarja 2014 o ustanovitvi skupine 

evropskih regulatorjev za avdiovizualne 

medijske storitve. 

 

Predlog spremembe 24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35a) S to direktivo je formalizirana 

vloga skupine ERGA kot neodvisnega, 

strokovnega posvetovalnega organa 

Komisije in kot foruma za izmenjavo 

izkušenj in primerov dobre prakse med 
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nacionalnimi regulativnimi organi. 

Skupini ERGA se podeli posebno 

posvetovalno vlogo v zvezi z vprašanji 

pristojnosti in izdajanja mnenj o pravilih 

ravnanja v Uniji na podlagi sourejanja. 

 

Predlog spremembe 25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Skupina ERGA je pozitivno 

prispevala k dosledni regulativni praksi, 

Komisiji pa je zagotovila nasvete na visoki 

ravni o zadevah v zvezi z izvajanjem. 

Zaradi tega bi ji bilo treba zagotoviti 

uradno priznanje in okrepitev njene vloge v 

tej direktivi. Skupino bi torej bilo treba 

znova ustanoviti s to direktivo. 

(36) Skupina ERGA je pozitivno 

prispevala k dosledni regulativni praksi, 

Komisiji pa je zagotovila neodvisne 

nasvete na visoki ravni o zadevah v zvezi z 

izvajanjem. Zaradi tega bi ji bilo treba 

zagotoviti uradno priznanje in okrepitev 

njene vloge v tej direktivi. Skupino bi torej 

bilo treba znova ustanoviti s to direktivo. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Komisija bi morala imeti možnost 

posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli 

zadevi v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami in platformami za 

izmenjavo videov. Skupina ERGA bi 

morala pomagati Komisiji, tako da 

zagotavlja svoje strokovno znanje in 

nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. 

Komisija bi se zlasti morala posvetovati s 

skupino ERGA glede uporabe Direktive 

2010/13/EU, zato da bi se olajšalo 

združeno izvajanje te direktive na celotnem 

enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA 

bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti 

mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in 

pravilih ravnanja Unije na področju zaščite 

mladoletnikov in sovražnega govora ter 

avdiovizualnih komercialnih sporočil za 

(37) Komisija bi morala imeti možnost 

posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli 

zadevi v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami in platformami za 

izmenjavo videov. Skupina ERGA bi 

morala pomagati Komisiji, tako da 

zagotavlja svoje strokovno znanje in 

nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. 

Komisija bi se zlasti morala posvetovati s 

skupino ERGA glede uporabe Direktive 

2010/13/EU, zato da bi se olajšalo 

združeno izvajanje te direktive na celotnem 

enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA 

bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti 

mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti, 

predpisih in pravilih ravnanja Unije na 

področju zaščite mladoletnikov, rasizma, 

ksenofobije in sovražnega govora ter 
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hrano z visoko vsebnostjo maščob, 

soli/natrija in sladkorja. 

avdiovizualnih komercialnih sporočil za 

hrano z visoko vsebnostjo maščob, 

soli/natrija in sladkorja. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Ta direktiva ne posega v možnost 

držav članic, da predpišejo obveznosti za 

zagotavljanje odkrivljivosti in dostopnosti 

vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru 

opredeljenih ciljev glede splošnih 

interesov, na primer pluralnost medijev, 

svoboda izražanja in kulturna raznolikost. 

Take obveznosti bi se morale predpisati 

samo takrat, kadar so potrebne, da se 

izpolnijo cilji glede splošnih interesov, ki 

so jih države članice jasno opredelile v 

skladu s pravom Unije. S tem v zvezi bi 

morale države članice zlasti preučiti 

potrebo po regulativnem ukrepanju v zvezi 

z rezultati tržnih sil. Kadar se države 

članice odločijo, da bodo predpisale 

pravila o odkrivljivosti, bi morale naložiti 

samo sorazmerne obveznosti za podjetja v 

interesu legitimnih vidikov javnega reda. 

(38) Ta direktiva ne posega v možnost 

držav članic, da predpišejo obveznosti za 

zagotavljanje ustreznega pomena in 

dostopa do vsebine, ki je v splošnem 

interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede 

splošnih interesov. Take obveznosti bi 

morale biti sorazmerne in izpolnjevati 

cilje glede splošnih interesov, kot so 

pluralnost medijev, svoboda govora, 

kulturna in regionalna raznolikost ter 

ohranjanje jezika, ki so jih države članice 

jasno opredelile v skladu s pravom Unije. 

Obrazložitev 

Pojem „odkrivljivosti“ je nejasen. 

Predlog spremembe 28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so 

opredeljeni zlasti v Listini Evropske unije 

o temeljnih pravicah. Ta direktiva si še 

zlasti prizadeva, da bi zagotovila polno 

spoštovanje pravice do svobode izražanja, 

(39) Države članice imajo pri izvajanju 

te direktive obveznost spoštovati temeljne 

pravice in upoštevati načela, ki so 

opredeljeni zlasti v Listini Evropske unije 

o temeljnih pravicah. Zlasti morajo 

zagotoviti, da ukrepi za prenos te direktive 
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pravice do svobode gospodarske pobude in 

pravice sodne presoje ter da bi spodbudila 

uporabo pravic otroka iz Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah. 

ne bodo neposredno ali posredno slabili 
pravice do svobode izražanja, pravice do 

svobode gospodarske pobude in pravice 

sodne presoje ter da bi spodbudila uporabo 

pravic otroka iz Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah. 

 

Predlog spremembe 29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (39a) V primerih, ko nacionalno pravo 

očitno ovira uveljavljanje ene ali več 

temeljnih svoboščin, zagotovljenih s 

Pogodbo, se lahko uporabijo izjeme, ki jih 

določa zakonodaja Unije, če se upoštevajo 

temeljne pravice, katerih spoštovanje 

zagotavlja Sodišče. Ta obveznost 

skladnosti s temeljnimi pravicami očitno 

spada na področje uporabe prava Unije in 

zato tudi na področje uporabe Listine. 

Zato je treba uporabo izjem iz prava Unije 

s strani države članice z namenom 

upravičiti oviranje temeljne svoboščine, 

zagotovljene s Pogodbo, obravnavati kot 

„izvajanje prava Unije“ v smislu člena 

51(1) Listine. 

Obrazložitev 

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 30. aprila 2014 v zadevi C-390/12 – Pfleger in 

drugi. 

 

Predlog spremembe 30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Pravica dostopa do političnih 

poročil je ključnega pomena, da se zaščiti 

temeljna pravica do svobode sprejemanja 

informacij in zagotovi, da so interesi 

(40) Pravica dostopa do političnih 

poročil je ključnega pomena, da se zaščiti 

temeljna pravica do svobode sprejemanja 

informacij in zagotovi, da so interesi 
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gledalcev v Uniji povsem in ustrezno 

zaščiteni. Ker avdiovizualne medijske 

storitve postajajo vedno pomembnejše za 

družbe in demokracijo, bi bilo treba v čim 

večjem obsegu zagotoviti oddajanje novic s 

področja politike čezmejno v EU, brez 

poseganja v pravila o avtorskih pravicah. 

gledalcev v Uniji povsem in ustrezno 

zaščiteni. Ker avdiovizualne medijske 

storitve postajajo vedno pomembnejše za 

družbe in demokracijo, bi bilo treba 

zagotoviti oddajanje novic s področja 

politike čezmejno v EU, brez poseganja v 

pravila o avtorskih pravicah. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (42a) Države članice bi morale sprejeti 

vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile 

pravilen, pravočasen in učinkovit prenos 

in uporabo te direktive. 

 

Predlog spremembe 32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) „storitev platforme za izmenjavo 

videov“ pomeni storitev, kakor je 

opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, ki izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

(aa) „storitev platforme za izmenjavo 

videov“ pomeni storitev, kakor je 

opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, ki izpolnjuje vse 

naslednje zahteve: 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) glavni namen storitve ali dela te 

storitve, ki ga je mogoče obravnavati 

(iii) glavni namen storitve ali dela te 

storitve, ki ga je mogoče obravnavati 
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ločeno, je zagotavljanje programov in 

videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za 

obveščanje, zabavo ali izobraževanje 

splošne javnosti; 

ločeno, je zagotavljanje programov in 

videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za 

obveščanje, zabavo ali izobraževanje 

splošne javnosti, ali pa ima storitev 

pomembno vlogo pri tem; 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) „video, ki ga ustvari uporabnik“ 

pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez 

njega, ki predstavlja posamezno točko, ki 

jo ustvari in/ali naloži en ali več 

uporabnikov na platformo za izmenjavo 

videov; 

(ba) „video, ki ga ustvari uporabnik“ 

pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez 

njega, ki predstavlja posamezno točko, ki 

jo ustvari in/ali naloži en ali več 

uporabnikov na platformo za izmenjavo 

videov neodvisno in ločeno od platforme 

za izmenjavo videov; 

 

Predlog spremembe 35 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Države članice spodbujajo 

sourejanje in samourejanje na podlagi 

pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni 

ravni na področjih, ki jih usklajuje ta 

direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo 

njihovi pravni sistemi. Ta pravila so 

takšna, da jih glavne zainteresirane strani 

v zadevnih državah članicah na splošno 

sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in 

nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. 

Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno 

spremljanje ter ocenjevanje doseganja 

opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito izvrševanje, vključno z 

učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, 

7. Komisija spodbuja in omogoča 

sourejanje in samourejanje na podlagi 

pravil ravnanja na področjih, ki jih 

usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga 

dopuščajo nacionalni pravni sistemi. Ta 

pravila so takšna, da jih glavni deležniki 

na splošno sprejemajo, nacionalna 

regulativna telesa ali organi pa jih 

odobrijo. V pravilih ravnanja so jasno in 

nedvoumno opredeljeni cilji in ukrepi. 

Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno 

spremljanje ter ocenjevanje doseganja 

opredeljenih ciljev. Zagotavljajo 

učinkovito in pregledno izvrševanje, tudi 

kadar se uporabljajo učinkovite in 



 

AD\1116083SL.docx 25/41 PE593.952v03-00 

 SL 

kadar je to ustrezno. sorazmerne sankcije.  Države članice 

zagotovijo, da imajo nacionalna 

regulativna telesa ali organi učinkovita 

pooblastila za izvrševanje, vključno z 

izdajanjem zavezujočih pravil ravnanja in 

izvajanjem upravnih sankcij, če s 

sourejanjem ni dosežena želena raven 

zaščite. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 4 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) Vstavi se naslednji odstavek: 

 7a.  Ta direktiva in vsi njeni izvedbeni 

akti ne posegajo v Direktivo 2000/31/ES, 

zlasti člena 14 in 15. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo sodno 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja nasilja ali sovraštva, 

usmerjenega v skupino oseb ali člana take 

skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali 

etnično poreklo, vera ali prepričanje, 

invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.; 

Države članice s primernimi sredstvi 

zagotovijo, da avdiovizualne medijske 

storitve, ki jih opravljajo ponudniki 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega 

spodbujanja nasilja ali sovraštva 

(sovražnega govora), usmerjenega proti 

osebi ali skupini, ki jo opredeljuje rasno, 

etnično ali socialno poreklo, barva kože, 

genetske značilnosti, jezik, vera ali 

prepričanje, politična ali drugačna 

opredelitev, pripadnost nacionalni 

manjšini, lastnina, rojstvo, invalidnost, 

starost, spol, spolni izraz, spolna identiteta 
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ali spolna usmerjenost, prebivališče ali 

zdravje; 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 6 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev za gledalce zagotovijo dovolj 

informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov. Države članice lahko v ta 

namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki 

opisuje naravo vsebine avdiovizualne 

medijske storitve. 

1. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev za gledalce zagotovijo dovolj 

informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila 

telesni ali duševni razvoj mladoletnikov. 

Države članice lahko v ta namen uporabijo 

sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo 

vsebine avdiovizualne medijske storitve in 

ustrezno opozarja starše, naj svojim 

otrokom omejijo gledanje nekaterih 

programov. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) člen 7 se črta; (10) člen 7 se nadomesti z naslednjim:  

 Države članice zagotovijo, da so storitve, 

ki jih zagotavljajo ponudniki medijskih 

storitev pod njihovo pristojnostjo, 

dostopne osebam z okvaro vida ali 

in/sluha, vključno z uporabo podnapisov 

za gluhe in naglušne, znakovnega jezika, 

zvočnih sporočil in zvočnega opisa za vse 

vizualne informacije. Države članice bi 

morale zahtevati, da ponudniki medijskih 

storitev letno poročajo o dostopnosti 

njihovih storitev. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka  -a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a)  V odstavku 1 se doda točka (ga): 

 (ga)  avdiovizualna komercialna 

sporočila za storitve iger na srečo niso 

izrecno namenjena mladoletnikom in 

vsebujejo jasno sporočilo o najnižji 

starosti, pod katero igranje iger na srečo 

ni dovoljeno. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

programe s pomembnim deležem 

otroškega občinstva ali so njihov del, o 

hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s 

prehranskim ali fiziološkim učinkom, 

katerih prekomerno uživanje v celotni 

prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti 

maščobe, transmaščobne kisline, sol ali 

natrij in sladkorji. 

Države članice in Komisija spodbujajo 

oblikovanje pravil ravnanja za 

samourejanje in sourejanje v zvezi z 

neprimernimi avdiovizualnimi 

komercialnimi sporočili, ki spremljajo 

kanale in avdiovizualne programe za 

otroke ali so njihov del, o hrani in pijači, ki 

vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali 

fiziološkim učinkom, katerih prekomerno 

uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, 

kot so zlasti maščobe, transmaščobne 

kisline, sol ali natrij in sladkorji. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2010/13/EU 
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Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov 

je dovoljeno v vseh avdiovizualnih 

medijskih storitvah, razen v poročilih in 

aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine in programih 

s pomembnim deležem otroškega 

občinstva. 

2. Promocijsko prikazovanje izdelkov 

je dovoljeno v vseh avdiovizualnih 

medijskih storitvah, razen v poročilih in 

aktualno informativnih programih, 

programih za varstvo potrošnikov, 

programih za verske vsebine ter kanalih in 

avdiovizualnih programih za otroke. 

 

 

Predlog spremembe 43 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 12  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice z ustreznimi ukrepi 

zagotovijo, da so programi, ki jih 

zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, dostopni le na način, ki 

zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma 

ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi 

lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, 

orodja za preverjanje starosti ali druge 

tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z 

morebitnim škodljivim učinkom programa. 

Države članice z ustreznimi ukrepi 

zagotovijo, da so programi, ki jih 

zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev pod njihovo 

pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili 

telesni ali duševni razvoj mladoletnikov, 

dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih 

mladoletniki praviloma ne bodo mogli 

slišati ali videti. Taki ukrepi lahko 

vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja 

za preverjanje starosti ali druge tehnične 

ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z 

morebitnim škodljivim učinkom programa 

ter ne vodijo v dodatno obdelovanje 

osebnih podatkov in ne posegajo v člen 8 

Uredbe (EU) 2016/679. 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta 

neupravičeno nasilje in pornografija, 

veljajo najstrožja merila, na primer 

kodiranje podatkov in učinkovit starševski 

nadzor. 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta 

neupravičeno nasilje in pornografija, 

veljajo najstrožja merila, na primer 

kodiranje podatkov in učinkovit starševski 

nadzor. 

 Države članice zagotovijo, da so ukrepi, 

sprejeti za zaščito mladoletnikov pred 

programi in vsebinami, ki jih zagotavljajo 
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ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev pod njihovo pristojnostjo, ki bi 

lahko ogrozili njihov telesni in duševni 

razvoj, potrebni in sorazmerni ter v celoti 

spoštujejo obveznosti iz Listine, zlasti tiste 

iz naslova III in člena 52 Listine. 

 

Predlog spremembe 44 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice brez poseganja v 

člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES 

zagotovijo, da ponudniki platforme za 

izmenjavo videov sprejmejo ustrezne 

ukrepe za: 

1. Komisija in države članice brez 

poseganja v člena 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki 

platforme za izmenjavo videov sprejmejo 

ustrezne ukrepe za: 

 

 

Predlog spremembe 45 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU  

Člen 28 a – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zaščito mladoletnikov pred vsebino, 

ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni 

in moralni razvoj; 

(a) zaščito vseh mladoletnikov pred 

vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni 

ali duševni razvoj; 

 

 

Predlog spremembe 46 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zaščito vseh državljanov pred 

vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali 

člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, 

rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna 

ali etnična pripadnost. 

(b) zaščito vseh državljanov pred 

vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali 

sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali 

člana take skupine, ki jo opredeljuje rasa, 

barva kože, etnično ali socialno poreklo, 

genetske značilnosti, jezik, vera ali 

prepričanje, politično ali drugo mnenje, 

pripadnost nacionalni manjšini, 

premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, 

spol, spolno izražanje, spolna identiteta, 

spolna usmerjenost, status v zvezi s 

prebivanjem ali zdravstveno stanje; 

Namen teh razlogov je dodatno razjasniti 

„javno spodbujanje k nasilju ali 

sovraštvu“, vendar omejevanje dostopa do 

avdiovizualne vsebine ne bi smelo biti 

omejeno samo na podlagi teh razlogov.  

Države članice bi morale zagotoviti, da se 

upoštevajo vse okoliščine, kot je namera, 

ter spoštovati svobodo izražanja, zlasti 

umetniškega, literarnega in novinarskega 

izražanja. 

 

 

Predlog spremembe 47 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev in uporabo pojmov 

spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; 

(a) opredelitev značilnosti in uporabo 

pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz 

odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko 

ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov, v skladu s členom 6 

oziroma 12, v pogojih ponudnikov 

platforme za izmenjavo videov; Države 

članice zagotovijo, da so ukrepi na 

podlagi pogojev in določb dovoljeni le, ko 

nacionalna postopkovna pravila 

uporabnikom omogočajo možnost, da 

svoje pravice uveljavljajo pred sodiščem, 
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ko se s takimi ukrepi seznanijo; 

 

 

Predlog spremembe 48 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na 

njegovi platformi, obvestijo ali tako 

vsebino označijo; 

(b) vzpostavitev in upravljanje 

preglednih in uporabniku prijaznih 

mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki 

platform za izmenjavo videov zadevnega 

ponudnika platforme za izmenjavo videov 

obvestijo o vsebini iz odstavka 1, ki jo 

gostijo na svoji platformi, ali tako vsebino 

označijo; 

 

 

Predlog spremembe 49 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov za preverjanje starosti za 

uporabnike platform za izmenjavo videov v 

zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila 

telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(c) vzpostavitev in upravljanje 

učinkovitih sistemov za preverjanje 

starosti za uporabnike platform za 

izmenjavo videov v zvezi z vsebino, ki bi 

lahko ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov. Ti sistemi ne vodijo v 

dodatno obdelovanje osebnih podatkov in 

ne posegajo v člen 8 Uredbe 

(EU) 2016/679; 

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki uporabnikom platform za 

izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje 

vsebine iz odstavka 1; 

(d) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, ki so preprosti za uporabo in 

uporabnikom platform za izmenjavo 

videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz 

odstavka 1; 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj 

mladoletnikov; 

(e) zagotavljanje sistemov starševskega 

nadzora pod kontrolo končnih 

uporabnikov v zvezi z vsebino, ki bi lahko 

ogrozila telesni ali duševni razvoj 

mladoletnikov; 

 

Predlog spremembe 52 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

 Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo, kako so obravnavali 

obveščanje in označevanje iz točke (b). 

(f) vzpostavitev in upravljanje 

sistemov, s katerimi ponudniki platform za 

izmenjavo videov uporabnikom takih 

platform pojasnijo veljavnost in učinek 

obveščanja in označevanja iz točke (b). 

 

Predlog spremembe 53 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 
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Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo 

sourejanje, kot je določeno v členu 4(7). 

3. Komisija za namene izvajanja 

ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbuja 

sourejanje iz člena 4(7) s sprejetjem 

smernic za zagotavljanje skladnosti pravil 

ravnanja z določbami te direktive in 

polnega spoštovanja obveznosti iz Listine 

o temeljnih pravicah, zlasti iz člena 52 

Listine. 

 

Predlog spremembe 54 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen28 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki 

jih sprejmejo ponudniki platforme za 

izmenjavo videov. Države članice 

prenesejo to nalogo na organe, imenovane 

v skladu s členom 30. 

4. Države članice vzpostavijo 

potrebne mehanizme za ocenjevanje 

zakonitosti, preglednosti, nujnosti, 

učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov iz 

odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo 

ponudniki platforme za izmenjavo videov. 

Države članice prenesejo to nalogo na 

organe, imenovane v skladu s členom 30.  

Neodvisna nacionalna regulativna telesa 

ali organi pripravijo potrebne smernice, s 

katerimi zagotovijo, da bodo sprejeti 

ukrepi ob upoštevanju svobode izražanja 

temeljili na predhodni sodni odobritvi in 

zajemali potrebo po obveščanju 

uporabnikov. 

 

Predlog spremembe 55 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno 

nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z 

nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih 

ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, 

ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, 

pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 

2000/31/ES ali člena 25 Direktive 

2011/93/EU. 

5. Države članice ponudnikom 

platforme za izmenjavo videov ne naložijo 

ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 

1 in 2. Državam članicam ni preprečeno, 

da poleg ustreznih ukrepov, ki so jih že 

sprejeli ponudniki platforme za izmenjavo 

videov, naložijo strožje ukrepe v zvezi z 

nezakonito vsebino, če je morebitni ukrep, 

sprejet za namene te direktive, za 

omejevanje spletne distribucije nezakonite 

vsebine ali drugih načinov zagotavljanja 

te vsebine javnosti skladen z Listino o 

temeljnih pravicah, omejen na to, kar je 

potrebno in sorazmerno, in se izvršuje na 

podlagi predhodne sodne odobritve. Ob 

sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje 

iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, 

kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 

15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 

Direktive 2011/93/EU.  Države članice od 

ponudnikov platform za izmenjavo videov 

ne zahtevajo izvajanje strožjih ukrepov za 

predhodno kontrolo. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 28 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo mehanizmi reševanja pritožb in 

pravnih sredstev za reševanje sporov med 

uporabniki in ponudniki platforme za 

izmenjavo videov v zvezi z uporabo 

ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2. 

6. Države članice zagotovijo, da so na 

voljo učinkoviti mehanizmi reševanja 

pritožb in pravnih sredstev za reševanje 

sporov, vključno s postopki nasprotnega 

obvestila, med uporabniki in ponudniki 

platforme za izmenjavo videov v zvezi z 

uporabo ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 

in 2. 
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Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 

Direktiva 2010/13/EU 

Poglavje XI  – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

REGULATIVNI ORGANI DRŽAV 

ČLANIC; 

REGULATIVNA TELESA ALI ORGANI 

DRŽAV ČLANIC; 

 

Predlog spremembe 58 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica imenuje 

enega ali več neodvisnih nacionalnih 

regulativnih organov. Države članice 

zagotovijo, da so ti organi ločeni s 

pravnega vidika in funkcionalno neodvisni 

od katerega koli drugega javnega ali 

zasebnega organa. To ne posega v možnost 

držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki 

nadzirajo različne sektorje. 

1. Vsaka država članica na pregleden 

način imenuje enega ali več neodvisnih 

nacionalnih regulativnih teles ali organov. 

Države članice zagotovijo, da so ti organi 

ločeni s pravnega vidika in funkcionalno 

neodvisni od katere koli vlade ali katerega 

koli drugega javnega ali zasebnega organa. 

To ne posega v možnost držav članic, da 

ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne 

sektorje. 

 

Predlog spremembe 59 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da je 

postopek imenovanja vodje nacionalnega 

regulativnega telesa ali organa ali članov 

kolegijskega organa, ki to funkcijo 

opravljajo v okviru nacionalnega 

regulativnega telesa ali organa, pregleden 
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in zagotavlja potrebno stopnjo 

neodvisnosti za izpolnjevanje njegovih 

funkcij. 

 

Predlog spremembe 60 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 

regulativni organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, kulturno 

raznolikostjo, varstvom potrošnikov, 

notranjim trgom in spodbujanjem poštene 

konkurence. 

Države članice zagotovijo, da nacionalna 

regulativna telesa ali organi izvajajo svoja 

pooblastila nepristransko, pregledno in v 

skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s 

pluralnostjo medijev, nediskriminacijo, 

kulturno raznolikostjo, varstvom 

potrošnikov, notranjim trgom in 

spodbujanjem poštene konkurence. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni regulativni organi ustrezna 

izvršilna pooblastila za učinkovito 

opravljanje svojih nalog. 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalna regulativna telesa ali organi 

ustrezna izvršilna pooblastila in vire za 

učinkovito opravljanje svojih nalog. 

 

Predlog spremembe 62 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vodjo nacionalnega regulativnega 5. Vodjo nacionalnega regulativnega 
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organa ali člane kolektivnega telesa, ki 

izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega 

regulativnega organa, je mogoče odpustiti, 

samo če ne izpolnjujejo več pogojev, 

zahtevanih za opravljanje njihovih 

dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v 

nacionalni zakonodaji. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. 

telesa ali organa ali člane kolektivnega 

telesa, ki izvršujejo to nalogo v okviru 

nacionalnega regulativnega telesa ali 

organa, je mogoče odpustiti, samo če ne 

izpolnjujejo več pogojev, zahtevanih za 

opravljanje njihovih dolžnosti, ki so 

vnaprej opredeljene v nacionalni 

zakonodaji in na podlagi utemeljenega 

predhodnega obvestila. Odločitev o 

odpustitvi in obrazložitev se javno 

objavita. 

 

Predlog spremembe 63 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. S to direktivo se ustanovi skupina 

evropskih regulatorjev za avdiovizualne 

medijske storitve (ERGA). 

1. Ustanovi se skupina evropskih 

regulatorjev za avdiovizualne medijske 

storitve  (ERGA) kot neodvisna strokovna 

svetovalna skupina za svetovanje Komisiji 

in forum za izmenjavo izkušenj in 

primerov dobre prakse med nacionalnimi 

regulativnimi telesi ali organi. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sestavljajo jo neodvisni nacionalni 

regulativni organi na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki 

predstavniki nacionalnega regulativnega 

organa z glavno odgovornostjo za nadzor 

avdiovizualnih medijskih storitev, če pa 

nacionalni regulativni organ ne obstaja, 

jih predstavljajo drugi predstavniki, ki so 

2. Sestavljajo jo neodvisna 

nacionalna regulativna telesa ali organi 

na področju avdiovizualnih medijskih 

storitev, ki lahko vključujejo neodvisna 

regionalna regulativna telesa ali organe s 

polnimi pooblastili na področju 

avdiovizualnih medijskih storitev. 

Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki 

predstavniki nacionalnega regulativnega 
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izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na 

srečanjih skupine sodeluje predstavnik 

Komisije. 

telesa ali organa z glavno odgovornostjo za 

nadzor avdiovizualnih medijskih storitev, 

če pa nacionalno regulativno telo ali 

organ ne obstaja, jih predstavljajo drugi 

predstavniki, ki so izbrani na podlagi 

njihovih postopkov. Na srečanjih skupine 

sodeluje predstavnik Komisije. 

 

Predlog spremembe 65 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) svetovanje in pomoč Komisiji pri 

njenem delu, da zagotovi dosledno 

izvajanje regulativnega okvira za 

avdiovizualne medijske storitve v vseh 

državah članicah; 

(a) svetovanje in pomoč Komisiji pri 

njenem delu, da zagotovi usklajeno, 

dosledno in pregledno izvajanje 

regulativnega okvira za avdiovizualne 

medijske storitve v vseh državah članicah; 

 

Predlog spremembe 66 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 

(b) svetovanje in pomoč Komisiji v 

zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 

so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se 

lahko posvetuje z udeleženci na trgu, 

potrošniki, ustreznimi organizacijami 

civilne družbe in končnimi uporabniki, da 

zbere potrebne podatke, če je to 

upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o 

določenih vprašanjih; 
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Predlog spremembe 67 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotavljanje izmenjave izkušenj in 

dobre prakse v zvezi z uporabo 

regulativnega okvira za avdiovizualne 

medijske storitve; 

(c) zagotavljanje smernic in izmenjave 

izkušenj in dobre prakse v zvezi z uporabo 

regulativnega okvira za avdiovizualne 

medijske storitve; 

 

Predlog spremembe 68 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členoma 3 in 4 te direktive; 

(d) sodelovanje in zagotavljanje 

informacij njenim članom, ki so potrebne 

za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s 

členi 3, 4 in 28a te direktive; 

 

Predlog spremembe 69 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in 

členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v 

zvezi z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in 

spodbujanjem sovraštva.“; 

(e) zagotavljanje mnenj na zahtevo 

Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v 

členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2), členu 

9(4) in členu 28a, ter o kakršnih koli 

zadevah v zvezi z avdiovizualnimi 

medijskimi storitvami, zlasti zaščito 

mladoletnikov in spodbujanjem 

sovraštva.“; 
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Predlog spremembe 70 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 33 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive. 

Komisija najpozneje [datum – najpozneje 

štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o uporabi te 

direktive, vključno z učinkom izvedbenih 

ukrepov na temeljne pravice iz Listine EU 

o temeljnih pravicah, zlasti svobodo 

izražanja in obveščanja iz člena 11. 
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