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Pozměňovací návrh 12
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Televizní vysílání je podle definice 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [….] 2007 
o audiovizuálních mediálních službách 
lineární audiovizuální mediální služba, 
kterou zajišťuje poskytovatel mediálních 
služeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů 
(kanálů). Je možné uplatnit zákonné 
povinnosti ve veřejném zájmu, avšak 
pouze na konkrétní vysílací kanály, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií 
a trhu a aby bylo zajištěno, že budou 
i nadále úměrná cílům, jichž se má 
dosáhnout. Vzhledem k rychlým změnám 
technologií a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi 
zúčastněnými stranami. Jeden či více 
vysílacích kanálů může být doplněno 
o služby, které zlepšují přístupnost pro 
uživatele se zdravotním postižením, např. 
videotextová služba, titulkování, zvukový 

24) Je možné uplatnit zákonné povinnosti 
ve veřejném zájmu na konkrétní 
rozhlasové a audiovizuální mediální 
služby a doplňkové služby, které zajišťuje 
konkrétní poskytovatel mediálních služeb. 
Audiovizuální mediální služby jsou
definovány v čl. 1 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb (směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách). 
Členské státy by měly povinnosti ve 
veřejném zájmu jasně zdůvodnit tak, aby 
tyto povinnosti byly průhledné, přiměřené 
a řádně definované. V tomto smyslu musí 
být pravidla ve veřejném zájmu vytvořena 
tak, aby dostatečně motivovala účinné 
investice do infrastruktury. Pravidla ve 
veřejném zájmu je třeba periodicky 
přezkoumávat, aby odpovídala aktuálnímu 
vývoji technologií a trhu a aby bylo 
zajištěno, že budou i nadále úměrná cílům, 
jichž se má dosáhnout. Doplňkové služby 
zahrnují nejen služby, které zlepšují 
přístupnost pro uživatele se zdravotním 
postižením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.
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popis nebo znakový jazyk.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl článek 31 použitelný i v budoucnosti vzhledem k novým platformám a službám a aby 
členské státy mohly případně zajistit stejný přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám, je nutné potenciální působnost tohoto ustanovení rozšířit na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. To je rovněž nutné zohlednit v bodě odůvodnění 24.

Pozměňovací návrh 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Televizní vysílání je podle definice 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [….] 2007 
o audiovizuálních mediálních službách 
lineární audiovizuální mediální služba, 
kterou zajišťuje poskytovatel mediálních 
služeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů 
(kanálů). Je možné uplatnit zákonné 
povinnosti ve veřejném zájmu, avšak 
pouze na konkrétní vysílací kanály, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií 
a trhu a aby bylo zajištěno, že budou 
i nadále úměrná cílům, jichž se má 

24) Je možné uplatnit zákonné povinnosti 
ve veřejném zájmu na konkrétní 
rozhlasové a audiovizuální mediální 
služby a doplňkové služby, které zajišťuje 
konkrétní poskytovatel mediálních služeb. 
Audiovizuální mediální služby jsou 
definovány v čl. 1 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb (směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách). 
Členské státy by měly povinnosti ve 
veřejném zájmu jasně zdůvodnit tak, aby 
tyto povinnosti byly průhledné, přiměřené 
a řádně definované. V tomto smyslu musí 
být pravidla ve veřejném zájmu vytvořena 
tak, aby dostatečně motivovala účinné 
investice do infrastruktury. Pravidla ve 
veřejném zájmu je třeba periodicky 
přezkoumávat, aby odpovídala aktuálnímu 
vývoji technologií a trhu a aby bylo 
zajištěno, že budou i nadále úměrná cílům, 
jichž se má dosáhnout. Jedna či více 
audiovizuálních mediálních služeb může 
být doplněno o služby, které zlepšují 
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dosáhnout. Vzhledem k rychlým změnám 
technologií a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi 
zúčastněnými stranami. Jeden či více 
vysílacích kanálů může být doplněno 
o služby, které zlepšují přístupnost pro 
uživatele se zdravotním postižením, např. 
videotextová služba, titulkování, zvukový 
popis nebo znakový jazyk.

přístupnost pro uživatele se zdravotním 
postižením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl článek 31 použitelný i v budoucnosti vzhledem k novým platformám a službám a aby 
členské státy mohly případně zajistit stejný přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám, je nutné potenciální působnost tohoto ustanovení rozšířit na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. To je rovněž nutné zohlednit v bodě odůvodnění 24.

Pozměňovací návrh 14
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Televizní vysílání je podle definice 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [….] 2007 
o audiovizuálních mediálních službách 
lineární audiovizuální mediální služba, 
kterou zajišťuje poskytovatel mediálních 
služeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů 
(kanálů). Je možné uplatnit zákonné 
povinnosti ve veřejném zájmu, avšak 
pouze na konkrétní vysílací kanály, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 

(24) Je možné uplatnit zákonné povinnosti 
ve veřejném zájmu, týkající se dostupnosti 
a dalších doplňkových služeb, avšak pouze
na konkrétní rádiové a audiovizuální 
mediální služby, které zajišťuje konkrétní 
poskytovatel mediálních služeb ve smyslu 
čl. 1 písm. d) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 89/551/EHS ze dne 
3. října 1989 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách). Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
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zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií 
a trhu a aby bylo zajištěno, že budou 
i nadále úměrná cílům, jichž se má 
dosáhnout. Vzhledem k rychlým změnám 
technologií a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami. Jeden či více vysílacích kanálů 
může být doplněno o služby, které zlepšují 
přístupnost pro uživatele se zdravotním 
postižením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.

V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií 
a trhu a aby bylo zajištěno, že budou 
i nadále úměrná cílům, jichž se má 
dosáhnout. Vzhledem k rychlým změnám 
technologií a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami. Doplňkové služby zahrnují 
mimo jiné služby, které zlepšují 
přístupnost pro uživatele se zdravotním 
postižením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.

Or. en

Odůvodnění

Potenciální působnost tohoto ustanovení je nutné rozšířit v souladu s novou směrnicí 
o audiovizuálních mediálních službách. Působnost zákonných povinností ve veřejném zájmu 
by měla být rozšířena na jiné důležité povinnosti kromě dostupnosti, např. na doplňkové 
služby zaměřené na skupiny veřejnosti nebo veřejnost jako takovou.

Pozměňovací návrh 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Televizní vysílání je podle definice 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [….] 2007 
o audiovizuálních mediálních službách 
lineární audiovizuální mediální služba, 
kterou zajišťuje poskytovatel mediálních 
služeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 

(24) Je možné uplatnit zákonné povinnosti 
ve veřejném zájmu na rozhlasové 
a audiovizuální mediální služby a na 
konkrétní doplňkové služby, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Audiovizuální mediální 
služby jsou definovány v čl. 1 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
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poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů 
(kanálů). Je možné uplatnit zákonné 
povinnosti ve veřejném zájmu, avšak 
pouze na konkrétní vysílací kanály, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií 
a trhu a aby bylo zajištěno, že budou 
i nadále úměrná cílům, jichž se má 
dosáhnout. Vzhledem k rychlým změnám 
technologií a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi 
zúčastněnými stranami. Jeden či více 
vysílacích kanálů může být doplněno 
o služby, které zlepšují přístupnost pro 
uživatele se zdravotním postižením, např. 
videotextová služba, titulkování, zvukový 
popis nebo znakový jazyk.

o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb („směrnice 
o audiovizuálních mediálních službách“).
Členské státy by měly povinnosti ve 
veřejném zájmu jasně zdůvodnit tak, aby 
tyto povinnosti byly průhledné, přiměřené 
a řádně definované. V tomto smyslu musí 
být pravidla ve veřejném zájmu vytvořena 
tak, aby dostatečně motivovala účinné 
investice do infrastruktury. Pravidla ve 
veřejném zájmu je třeba periodicky 
přezkoumávat, aby odpovídala aktuálnímu 
vývoji technologií a trhu a aby bylo 
zajištěno, že budou i nadále úměrná cílům, 
jichž se má dosáhnout. Doplňkové služby 
zahrnují mimo jiné služby, které zlepšují 
přístupnost pro uživatele se zdravotním 
postižením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba umožnit členským státům zajistit přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám. Oblast působnosti tohoto ustanovení tak musí být rozšířena na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. Namísto služeb „dostupnosti“ hovoříme o „doplňkových“ službách ve snaze pokrýt 
veškeré zvláštní služby určené pro jiné specifické skupiny společnosti (např. titulky, radiotext 
nebo teletext).

Adlib Express Watermark



PE405.981v01-00 8/13 AM\722480CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Při plnění opatření provádějících 
směrnici 2002/58/ES musí orgány a soudy 
členských států nejen vykládat své 
vnitrostátní právo v souladu s touto 
směrnicí, ale musí rovněž zajistit, že se 
neopírají o takový výklad, který by 
porušoval jiná základní práva nebo 
obecné zásady práva Společenství, jako je 
zásada přiměřenosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh do směrnice začleňuje a činní účinným KOM(2007)0698 
v konečném znění, který je revizí směrnice o zpracovávání osobních údajů a ochraně 
soukromí, rozsudek Soudního dvora ze dne 29. ledna 2008, tak aby směrnice chránila osobní 
údaje a soukromí, aniž by tím vylučovala ohled na základní práva a obecné zásady práva 
Společenství, včetně práv duševního vlastnictví (která jsou uvedena v čl. 17 odst. 2 Charty 
základních práv Evropské unie).

Pozměňovací návrh 17
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se použije, aniž jsou 
dotčena pravidla Společenství na ochranu 
spotřebitele, zejména směrnice 93/13/ES 
a 97/7/ES a vnitrostátní pravidla ve shodě 
s právními předpisy Společenství.

1. Tento článek se použije, aniž jsou 
dotčena pravidla Společenství na ochranu 
spotřebitele a jiná pravidla týkající se 
průhlednosti při poskytování mediálních 
služeb, zejména směrnice 93/13/ES,
97/7/ES a 89/552/ES a vnitrostátní 
pravidla ve shodě s právními předpisy 
Společenství.
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Pozměňovací návrh 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby byly účastníci 
jasně vyrozuměni v případě opakovaného 
porušení autorského práva a souvisejících 
práv s cílem přimět je k upuštění od 
nezákonné činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Na internetu by nemělo docházet k nezákonnému chování. Účastníci a operátoři by tak měli 
spolupracovat v boji proti pirátství a nezákonné činnosti on-line.

Pozměňovací návrh 19
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasového a televizního vysílání uložit 
přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu 
přenášet určené kanály rozhlasového 
a televizního vysílání a služby 
přístupnosti, pokud významný počet 
koncových uživatelů těchto sítí tyto sítě 
využívá jako hlavní prostředek pro příjem 
rozhlasového a televizního vysílání. 

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasových a audiovizuálních 
mediálních služeb uložit přijatelné 
povinnosti ve veřejném zájmu přenášet 
určené rozhlasové a audiovizuální 
mediální služby a doplňkové služby, pokud 
významný počet koncových uživatelů 
těchto sítí tyto sítě využívá jako hlavní 
prostředek pro příjem rozhlasových
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Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují vnitrostátní právní předpisy 
jednotlivých členských států, a musí být 
přiměřené a průhledné.

a audiovizuálních mediálních služeb. 
Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují jednotlivé členské státy, a musí 
být přiměřené a průhledné.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl článek 31 použitelný i v budoucnosti vzhledem k novým platformám a službám a aby 
členské státy mohly případně zajistit stejný přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám, je nutné potenciální působnost tohoto ustanovení rozšířit na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. To je rovněž nutné zohlednit v bodě odůvodnění 24.

Pozměňovací návrh 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasového a televizního vysílání uložit 
přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu 
přenášet určené kanály rozhlasového 
a televizního vysílání a služby 
přístupnosti, pokud významný počet 
koncových uživatelů těchto sítí tyto sítě 
využívá jako hlavní prostředek pro příjem 
rozhlasového a televizního vysílání. 
Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují vnitrostátní právní předpisy 
jednotlivých členských států, a musí být 
přiměřené a průhledné.

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasových a audiovizuálních 
mediálních služeb uložit přijatelné 
povinnosti ve veřejném zájmu přenášet 
určené rozhlasové a audiovizuální 
mediální služby a doplňkové služby, pokud 
významný počet koncových uživatelů 
těchto sítí tyto sítě využívá jako hlavní 
prostředek pro příjem rozhlasových
a audiovizuálních mediálních služeb. 
Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují jednotlivé členské státy, a musí 
být přiměřené a průhledné.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byl článek 31 použitelný i v budoucnosti vzhledem k novým platformám a službám a aby 
členské státy mohly případně zajistit stejný přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám, je nutné potenciální působnost tohoto ustanovení rozšířit na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. To je rovněž nutné zohlednit v bodě odůvodnění 24.

Pozměňovací návrh 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasového a televizního vysílání uložit 
přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu 
přenášet určené kanály rozhlasového 
a televizního vysílání a služby 
přístupnosti, pokud významný počet 
koncových uživatelů těchto sítí tyto sítě 
využívá jako hlavní prostředek pro příjem 
rozhlasového a televizního vysílání.
Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují vnitrostátní právní předpisy 
jednotlivých členských států, a musí být 
přiměřené a průhledné.

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti 
a zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasových a audiovizuálních 
mediálních služeb uložit přijatelné 
povinnosti ve veřejném zájmu přenášet 
určené rozhlasové a audiovizuální 
mediální služby a doplňkové služby, pokud 
významný počet koncových uživatelů 
těchto sítí tyto sítě využívá jako hlavní 
prostředek pro příjem rozhlasových
a audiovizuálních mediálních služeb.
Takové povinnosti se ukládají pouze tehdy, 
jsou-li nezbytně nutné k dosažení cílů 
obecného zájmu, které jasně a konkrétně 
vymezují jednotlivé členské státy, a musí 
být přiměřené a průhledné.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba umožnit členským státům zajistit přístup diváků a posluchačů k lineárním 
i nelineárním službám. Oblast působnosti tohoto ustanovení tak musí být rozšířena na 
audiovizuální mediální služby v souladu s novou směrnicí o audiovizuálních mediálních 
službách. Namísto služeb „dostupnosti“ hovoříme o „doplňkových“ službách ve snaze pokrýt 
veškeré zvláštní služby určené pro jiné specifické skupiny společnosti (např. titulky, radiotext 
nebo teletext).
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Pozměňovací návrh 22
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přezkoumávají povinnosti ve 
veřejném zájmu alespoň jednou za tři 
roky.

Členské státy povinnosti ve veřejném 
zájmu pravidelně přezkoumávají.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílným právním nástrojům zvoleným členskými státy by přísný požadavek na 
přezkum povinností ve veřejném zájmu „alespoň jednou za tři roky“ nebyl přiměřený.

Pozměňovací návrh 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přezkoumávají povinnosti ve 
veřejném zájmu alespoň jednou za tři 
roky.

Dále členské státy povinnosti ve veřejném 
zájmu pravidelně přezkoumávají.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílným právním nástrojům zvoleným členskými státy by přísný požadavek na 
přezkum povinností ve veřejném zájmu „alespoň jednou za tři roky“ nebyl přiměřený.
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Pozměňovací návrh 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přezkoumávají povinnosti ve 
veřejném zájmu alespoň jednou za tři 
roky.

Dále členské státy povinnosti ve veřejném 
zájmu pravidelně přezkoumávají.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílným právním nástrojům zvoleným členskými státy by přísný požadavek na 
přezkum povinností ve veřejném zájmu „alespoň jednou za tři roky“ nebyl přiměřený.
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