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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Helga Trüpel

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 
programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo 
svojom vnútroštátnom právnom poriadku
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne a 
náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 

(24) Môžu sa uplatňovať zákonné 
povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“) na špecifikované 
rozhlasové a audiovizuálne mediálne 
a doplnkové služby, ktoré zabezpečuje 
konkrétny poskytovateľ mediálnej služby. 
Audiovizuálne mediálne služby sú 
vymedzené v článku 1 písm. d) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
89/552/EHS z 3. októbra 1989 
o koordinácii určitých ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností 
televízneho vysielania (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách): 
Členské štáty by mali uviesť jasné 
odôvodnenie „povinného prenosu“, aby sa 
zaistilo, že tieto povinnosti budú 
transparentne, úmerne a náležite 
vymedzené. V tejto súvislosti by sa 
pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Medzi doplnkové služby 
patria okrem iného služby, ktorými sa 
zlepšuje prístup pre užívateľov so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.
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sa zlepšuje prístup pre užívateľov so  
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol článok 31 z hľadiska nových platforiem a služieb progresívny a aby umožňoval 
členským štátom zaistiť v prípade potreby divákom a poslucháčom prístup k lineárnym a 
nelineárnym službám, musí sa možný rozsah tohto ustanovenia rozšíriť na audiovizuálne 
mediálne služby v súlade s novou smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách. Musí sa 
to tiež vyjadriť v odôvodnení 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 
programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo 
svojom vnútroštátnom právnom poriadku
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne a 
náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 

(24) Môžu sa uplatňovať zákonné 
povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“) na špecifikované 
rozhlasové, audiovizuálne mediálne 
a doplnkové služby, ktoré zabezpečuje 
konkrétny poskytovateľ mediálnej služby. 
Audiovizuálne mediálne služby sú 
vymedzené v článku 1 písm. d) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
89/552/EHS z 3. októbra 1989 
o koordinácii určitých ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností 
televízneho vysielania (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách). 
Členské štáty by mali uviesť jasné 
odôvodnenie „povinného prenosu“, aby sa 
zaistilo, že tieto povinnosti budú 
transparentne, úmerne a náležite 
vymedzené. V tejto súvislosti by sa 
pravidlá „povinného prenosu“ mali 
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sa pravidlá „povinného prenosu“ mali
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 
sa zlepšuje prístup pre užívateľov so  
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Jednu alebo viac 
audiovizuálnych mediálnych služieb môžu 
dopĺňať služby, ktorými sa zlepšuje 
prístup pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím, napríklad videotextová 
služba, titulková služba, zvukový opis 
alebo posunková reč.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol článok 31 z hľadiska nových platforiem a služieb progresívny a aby umožňoval 
členským štátom zaistiť v prípade potreby divákom a poslucháčom prístup k lineárnym a 
nelineárnym službám, musí sa možný rozsah tohto ustanovenia rozšíriť na audiovizuálne 
mediálne služby v súlade s novou smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách. Musí sa 
to tiež vyjadriť v odôvodnení 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Katerina Batzeli

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 

(24) Môžu sa uplatňovať zákonné 
povinnosti  týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“) v súvislosti so 
službami uľahčujúcimi dostupnosť a s 
ďalšími doplnkovými službami na 
špecifikované rozhlasové a audiovizuálne 
mediálne služby, ktoré zabezpečuje 
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programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo 
svojom vnútroštátnom právnom poriadku
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne a 
náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 
sa zlepšuje prístup pre užívateľov so  
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

konkrétny poskytovateľ mediálnej služby 
podľa článku 1 písm. d) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
89/552/EHS z 3. októbra 1989 
o koordinácii určitých ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností 
televízneho vysielania (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách) . 
Členské štáty by mali uviesť jasné 
odôvodnenie „povinného prenosu“, aby sa 
zaistilo, že tieto povinnosti budú 
transparentne, úmerne a náležite 
vymedzené. V tejto súvislosti by sa 
pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Medzi doplnkové služby patria 
okrem iného služby, ktorými sa zlepšuje 
prístup pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím, napríklad videotextová 
služba, titulková služba, zvukový opis 
alebo posunková reč.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálny rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia sa musí rozšíriť v súlade s ustanoveniami 
novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Rozsah pôsobnosti predpisov o 
„povinnom prenose“ („must carry“) by sa mai rozšíriť o ďalšie dôležité povinnosti mimo 
tých, ktoré sa týkajú uľahčenia prístupnosti, napr. doplnkové služby, ktoré sú zamerané na 
skupiny občanov alebo na celú verejnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 
programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo 
svojom vnútroštátnom právnom poriadku
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne a 
náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 
sa zlepšuje prístup pre užívateľov so  
zdravotným postihnutím, napríklad 

(24) V prípade rozhlasových 
a audiovizuálnych mediálnych služieb a 
na špecifikované doplnkové služby, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby, sa môžu uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“).  Audiovizuálne 
mediálne služby sú vymedzené v článku 1 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. 
októbra 1989 o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení 
v členských štátoch týkajúcich sa 
vykonávania činností televízneho 
vysielania (smernica o audiovizuálnych 
mediálnych službách). Členské štáty by 
mali uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne a 
náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 
vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Medzi doplnkové služby 
patria okrem iného služby, ktorými sa 
zlepšuje prístup pre užívateľov so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.
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videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť zabezpečiť, aby televízni diváci a poslucháči mali prístup 
k lineárnym, ako ja nelineárnym službám. Preto by sa mal rozsah pôsobnosti rozšíriť 
o audiovizuálne mediálne služby v súlade s novou smernicou o týchto službách. Namiesto  
služby „uľahčujúce dostupnosť“ sa používa pojem „doplnkové“ služby, ktorý sa vzťahuje na 
osobitné služby, ktoré sú určené pre ostatné špecifické sociálne skupiny (napr. titulkovanie, 
rádiotext alebo teletext)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30a) Pri vykonávaní opatrení, ktorými sa 
transponuje smernica 2002/58/ES, orgány 
a súdy členských štátov musia nielen 
vykladať svoje vlastné vnútroštátne právo 
v súlade s touto smernicou, ale aj 
zabezpečiť, aby sa táto smernica 
nevykladala spôsobom, ktorý by porušoval 
základné práva alebo všeobecné zásady 
právneho poriadku Spoločenstva, ako 
napríklad zásadu proporcionality.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa rozhodnutie Súdneho dvora z 29. januára 2008 
do návrhu smernice o revízii smernice týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia KOM(2007) 698 v konečnom znení a uvádza ho do platnosti, aby táto smernica 
slúžila na ochranu osobných údajov a súkromia bez toho, že budú vyňaté usmernenia týkajúce 
sa základných práv a všeobecných zásad právnych predpisov Spoločenstva vrátane práv 
duševného vlastníctva (ktoré sa uvádzajú v článku 17.2 Charty základných práv Európskej 
únie).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Ignasi Guardans Cambó

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté pravidlá Spoločenstva o 
ochrane spotrebiteľov, najmä smernice 
93/13/ES a 97/7/ES, a vnútroštátne 
pravidlá, ktoré sú v súlade s právnym 
poriadkom Spoločenstva.

1. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté pravidlá Spoločenstva o 
ochrane spotrebiteľov a ďalšie predpisy 
o transparentnosti poskytovania 
mediálnych služieb, najmä smernice 
93/13/ES, 97/7/ES, 89/552/EHS a 
vnútroštátne pravidlá, ktoré sú v súlade s 
právnym poriadkom Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. V prípadoch opakovaného 
porušovania autorských a im príbuzných 
práv členské štáty zabezpečia jasné 
informovanie účastníkov, aby zastavili 
svoju nezákonnú činnosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Na internet by nemalo dochádzať k nezákonným činom. Preto by mali účastníci 
a prevádzkovatelia spolupracovať na boji proti pirátstvu a nezákonnej online činnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Helga Trüpel

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a televíznych vysielacích 
kanálov a prístupnosti služieb a 
poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
alebo televízneho vysielania pre verejnosť, 
ak významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania. Také povinnosti sa ukladajú len 
vtedy, keď je to potrebné na splnenie 
cieľov všeobecného záujmu jasne a 
konkrétne vymedzených jednotlivými 
členskými štátmi v ich vnútroštátnych 
právnych poriadkoch, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a audiovizuálnych 
mediálnych služieb a doplnkových služieb 
a poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
vysielania alebo audiovizuálnych 
mediálnych služieb pre verejnosť, ak 
významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového vysielania alebo 
audiovizuálnych mediálnych služieb. Také 
povinnosti sa ukladajú len vtedy, keď je to 
potrebné na splnenie cieľov všeobecného 
záujmu jasne a konkrétne vymedzených 
jednotlivými členskými štátmi, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol článok 31 z hľadiska nových platforiem a služieb progresívny a aby umožňoval 
členským štátom zaistiť v prípade potreby divákom a poslucháčom prístup k lineárnym a 
nelineárnym službám, musí sa sa musí možný rozsah tohto ustanovenia rozšíriť na 
audiovizuálne mediálne služby v súlade s novou smernicou o audiovizuálnych mediálnych 
službách. Musí sa to tiež vyjadriť v odôvodnení 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a televíznych vysielacích 
kanálov a prístupnosti služieb a 
poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
alebo televízneho vysielania pre verejnosť, 
ak významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania Také povinnosti sa ukladajú len 
vtedy, keď je to potrebné na splnenie 
cieľov všeobecného záujmu jasne a 
konkrétne vymedzených jednotlivými 
členskými štátmi v ich vnútroštátnych 
právnych poriadkoch, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a audiovizuálnych 
mediálnych služieb a doplnkových služieb 
a poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
vysielania alebo audiovizuálnych 
mediálnych služieb pre verejnosť, ak 
významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového vysielania alebo 
audiovizuálnych mediálnych služieb. Také 
povinnosti sa ukladajú len vtedy, keď je to 
potrebné na splnenie cieľov všeobecného 
záujmu jasne a konkrétne vymedzených 
jednotlivými členskými štátmi, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol článok 31 z hľadiska nových platforiem a služieb progresívny a aby umožňoval 
členským štátom zaistiť v prípade potreby divákom a poslucháčom prístup k lineárnym a 
nelineárnym službám sa musí možný rozsah tohto ustanovenia rozšíriť na audiovizuálne 
mediálne služby v súlade s novou smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách. Musí sa 
to tiež vyjadriť v odôvodnení 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
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rozhlasových a televíznych vysielacích 
kanálov a prístupnosti služieb a 
poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
alebo televízneho vysielania pre verejnosť, 
ak významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania Také povinnosti sa ukladajú len 
vtedy, keď je to potrebné na splnenie 
cieľov všeobecného záujmu jasne a 
konkrétne vymedzených jednotlivými 
členskými štátmi v ich vnútroštátnych 
právnych poriadkoch, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

rozhlasových a audiovizuálnych 
mediálnych služieb a doplnkových služieb 
a poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
vysielania alebo audiovizuálnych 
mediálnych služieb pre verejnosť, ak 
významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového vysielania alebo 
audiovizuálnych mediálnych služieb. Také 
povinnosti sa ukladajú len vtedy, keď je to 
potrebné na splnenie cieľov všeobecného 
záujmu jasne a konkrétne vymedzených 
jednotlivými členskými štátmi, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť zabezpečiť, aby televízni diváci a poslucháči mali prístup 
k lineárnym, ako ja nelineárnym službám. Preto by sa mal rozsah pôsobnosti rozšíriť 
o audiovizuálne mediálne služby v súlade s novou smernicou o týchto službách. Namiesto  
služby „uľahčujúce dostupnosť (prístupnosť služieb)“ sa používa pojem „doplnkové“ služby, 
ktorý sa vzťahuje na všetky osobitné služby, ktoré sú určené pre ostatné špecifické sociálne 
skupiny (napr. titulkovanie, rádiotext alebo teletext)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Helga Trüpel

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa 
týkajú „povinného prenosu“, preskúmaniu 
aspoň raz za tri roky.

Potom členské štáty podrobia 
povinnosti, ktoré sa týkajú „povinného 
prenosu“, pravidelnému preskúmaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozličné právne nástroje, ktoré si vybrali členské štáty, by nebolo vhodné prísne 
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vyžadovať, aby boli povinnosti, ktoré sa týkajú „povinného prenosu“, preskúmavané aspoň 
každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa 
týkajú „povinného prenosu“, preskúmaniu 
aspoň raz za tri roky.

Potom členské štáty podrobia povinnosti, 
ktoré sa týkajú „povinného prenosu“, 
pravidelnému preskúmaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozličné právne nástroje, ktoré si vybrali členské štáty, by nebolo vhodné prísne 
vyžadovať, aby boli povinnosti, ktoré sa týkajú „povinného prenosu“, preskúmavané aspoň 
každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa 
týkajú „povinného prenosu“, preskúmaniu 
aspoň raz za tri roky.

Potom členské štáty podrobia povinnosti, 
ktoré sa týkajú „povinného prenosu“, 
preskúmaniu v pravidelných intervaloch.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozličné právne nástroje, ktoré si vybrali členské štáty, by nebolo vhodné prísne 
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vyžadovať, aby boli povinnosti, ktoré sa týkajú „povinného prenosu“, preskúmavané aspoň 
každé tri roky.
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