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PŘÍLOHA JUR.7  CS 
 

PŘÍLOHA 

OPRAVA 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se 
mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 

států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu 

(Úřední věstník Evropské unie L 303 ze dne 28. listopadu 2018) 

Strana 78, čl. 1 bod 1 písm. b), nově vložené písmeno aa) pozměněného čl. 1 odst. 1 směrnice 

2010/13/EU 

Místo: 

“aa) „službou platformy pro sdílení videonahrávek“ služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její neoddělitelné 

části nebo její zásadní funkcí je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli 

nebo obojího, za které nenese redakční odpovědnost poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 

2002/21/ES a jejichž organizaci určuje poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, a 

to i prostřednictvím automatických prostředků nebo algoritmů, zejména na základě 

zobrazování, označování a určování pořadů;“ 
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má být: 

“aa) „službou platformy pro sdílení videonahrávek“ služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části 

nebo její zásadní funkcí je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo 

obojího, za které nenese redakční odpovědnost poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 

2002/21/ES a jejichž organizaci určuje poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, a 

to i prostřednictvím automatických prostředků nebo algoritmů, zejména na základě 

zobrazování, označování a určování pořadů;“. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=22286&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7287/20;Nr:7287;Year:20&comp=7287%7C2020%7C



