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Gianni De Michelis
ke změně směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících provozování televizního vysílání 

Návrh směrnice (KOM(2005) 646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 25
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

(1a) Cílem revize směrnice 89/552/EHS by 
především mělo být zohlednění změny a 
narůstající hospodářské soutěže v oboru 
audiovizuálních mediálních služeb na 
celosvětovém trhu. Liberálnější a přímější 
regulatorní rámec v souladu s Lisabonskou 
strategií podpoří hospodářský růst, tvorbu 
pracovních míst a inovace.

Or. en



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 2/92 AM\
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 26
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Svoboda a pluralita sdělovacích 
prostředků je předpokladem plného 
dodržování práva na svobodu projevu a 
informací a judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva stanoví, že státy mají 
povinnost chránit pluralitu sdělovacích 
prostředků a v případě nutnosti přijímat 
opatření nezbytná k zaručení této svobody.

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází ze zásady, že sdělovací prostředky jsou kulturními i 
hospodářskými statky, a směrnice by proto měla stejně jako příslušné platné právní předpisy 
přihlížet k oběma aspektům.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 27
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby.

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii, vzdělání 
a kulturu a samotná povaha 
audiovizuálních služeb, které jsou současně 
kulturními i hospodářskými statky, 
odůvodňují používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby k prosazování zejména 
základních práv a svobod zakotvených 
v Chartě základních práv Evropské unie, 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod a paktu OSN o 
občanských a politických svobodách a pro 
zaručení ochrany dětí a mladistvých a osob 
zranitelných či zdravotně postižených.

Or. fr
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Odůvodnění

Audiovizuální služby by měly být posuzovány z hlediska své tržní hodnoty i hodnoty kulturní.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia a Monica 
Frassoni

Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby.

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby; vzhledem k tomu, že 
sdělovací prostředky by měly občanům 
zajišťovat prostředky pro kritické 
hodnocení a výklad skutečnosti a lepší 
využití stále se zvyšujícího objemu 
informací, kterými jsou občané 
bombardováni, jak potvrzuje doporučení 
Rady Evropy 1466(2000); nadto vzhledem 
k tomu, že jakmile budou takové služby 
řádně regulovány, měli by občané být 
schopni vybrat si nejvhodnější média a 
druh komunikace, a tím získat prostředek 
pro plné uplatnění práva na svobodu 
informací a projevu.

Or. it

Odůvodnění

Navržené nové znění vychází ze zásady, že sdělovací prostředky jsou kulturními i 
hospodářskými statky, a směrnice by proto měla přihlížet k oběma aspektům.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby.

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb a obsahu, který sdělují, pro 
společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
zaměřených především na ochranu a 
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zvyšování plurality v informačních 
sdělovacích prostředcích ve všech jejich 
různých formách pro tyto služby.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání zvláštních pravidel 
pro tyto služby.

(3) Důležitost audiovizuálních mediálních 
služeb pro společnosti, demokracii a kulturu 
odůvodňuje používání omezených zvláštních 
pravidel pro tyto služby, avšak pouze 
v případech, kdy je to naprosto nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly audiovizuální mediální služby konkurenceschopné, neměly by být příliš zatíženy 
regulací.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména v malých a středních podnicích, a 
podněcují investice a hospodářský růst.

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména v malých a středních podnicích, a 
podněcují investice a hospodářský růst. 
Usnadnění technického přístupu 
k audiovizuálním službám všem, zejména 
zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou 
zdravotně postižení a senioři, pomůže učinit 
toto odvětví dynamické a 
konkurenceschopné. Podpora firem, které 
to uznají, bude sloužit nejen cíli 
zaměřenému na začlenění, ale také cíli 
spočívajícímu v podpoře výzkumu a 
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zaměstnanosti.

Or. fr

Odůvodnění

Narůstající počet seniorů a zdravotně postižených lidí v Evropské unii znamená, že jejich 
přístup k programům je nutno zvažovat ze sociálního a hospodářského hlediska.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména v malých a středních podnicích, a 
podněcují investice a hospodářský růst.

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména pro malé a střední podniky, a 
podněcují investice a hospodářský růst. Tato 
směrnice by neměla narušit rozvoj nových 
služeb pomocí předčasných a restriktivních 
právních ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Revidovaná směrnice by měla rozvoj nových audiovizuálních služeb spíše podpořit než 
narušit.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud 
jde o právní režim vztahující se na 
vznikající služby na vyžádání, a je tedy 
nutné za účelem zamezení narušování 
hospodářské soutěže a zlepšení právní 
jistoty používat pro všechny audiovizuální 
mediální služby alespoň základní stupeň 

vypouští se
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koordinovaných pravidel.

Or. en

Odůvodnění

V této oblasti právní nejistota neexistuje. Služby na vyžádání jsou již výslovně upraveny 
směrnicí o elektronickém obchodu (bod odůvodnění 18) a jinými samoregulačními systémy 
(čl. 16 odst. 2). Tento návrh používá nejasné definice a ve skutečnosti povede k ještě vyšší 
právní nejistotě.

Posouzení dopadů, které provedla Komise, neprokázalo dostatečně existenci nerovných 
podmínek pro nelineární služby, ani to, že by harmonizace přinesla dostatečné výhody, které 
by vyvážily příslušné náklady. V každém případě jsou „nerovné“ podmínky otázkou 
hospodářské soutěže, a nikoli otázkou, která by měla být řešena v rámci vnitřního trhu, a 
proto neodůvodňují zařazení do směrnice pro jednotný trh.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 34
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň koordinovaných 
pravidel.

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, které patří do stejného 
trhu. Je tedy nutné za účelem zamezení 
narušování hospodářské soutěže a zlepšení 
právní jistoty používat pro všechny 
audiovizuální mediální služby upravené 
touto směrnicí alespoň základní stupeň 
koordinovaných pravidel. Nová rozšířená 
oblast působnosti směrnice by proto měla 
zahrnovat ty druhy nelineárních 
mediálních služeb, které nabízejí obsah a 
programy již upravené směrnicí Rady 
89/552/EHS (směrnice o „televizi bez 
hranic“).

Or. en



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 7/92 AM\
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň koordinovaných 
pravidel.

(5) Vzhledem k tomu, že zavedení vlastních 
pravidel členských států pro nové 
audiovizuální mediální služby by mohlo 
vést k právní nejistotě a nerovným 
podmínkám pro evropské společnosti 
poskytující audiovizuální mediální služby, 
pokud jde o právní režim vztahující se na 
vznikající služby na vyžádání, je nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat 
zásadu země původu jako hlavní základní 
pravidlo v odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Je sporné, zda právní nejistota existuje, protože služby na vyžádání upravuje směrnice 
o elektronickém obchodu. Kromě toho zásada země původu v této směrnici i směrnici 
o elektronickém obchodu zajišťuje poskytovatelům služeb nejdůležitější právní jistotu, která 
jim umožňuje přeshraniční činnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň koordinovaných 
pravidel.

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň koordinovaných 
pravidel, aby se napomohlo dokončení 
vnitřního trhu a usnadnil vznik jednotného 
informačního prostoru.
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Or. fr

Odůvodnění

Navržené předpisy by měly mít dvojí kladný účinek: posílit audiovizuální trh a přispět 
k rozvoji informační společnosti.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň koordinovaných
pravidel.

(5) Evropské společnosti poskytující 
audiovizuální mediální služby čelí právní 
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající 
služby na vyžádání, a je tedy nutné za 
účelem zamezení narušování hospodářské 
soutěže a zlepšení právní jistoty používat pro 
všechny audiovizuální mediální služby 
alespoň základní stupeň vzájemně sladěných 
pravidel, bez ohledu na to, zda vycházejí 
z pevně stanoveného programu, nebo jsou 
poskytovány na vyžádání.

Or. it

Odůvodnění

Vzájemně sladěný soubor pravidel je důležitý pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
mezi mediálními službami vycházejícími z různých technologií.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Komise přijala sdělení o budoucnosti 
evropské regulativní politiky v audiovizuální 
oblasti, v němž zdůraznila, že regulativní 
politika v uvedeném odvětví musí chránit 
některé veřejné zájmy, například kulturní 
rozmanitost, právo na informace, ochranu 
dětí a mladistvých a ochranu spotřebitelů, a 

(6) Komise přijala sdělení o budoucnosti 
evropské regulativní politiky v audiovizuální 
oblasti, v němž zdůraznila, že regulativní 
politika v uvedeném odvětví musí chránit 
některé veřejné zájmy, například kulturní 
rozmanitost, právo na informace, nutnost 
plurality sdělovacích prostředků, ochranu 
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to v současné době i v budoucnu. dětí a mladistvých, ochranu spotřebitelů a 
opatření pro zvýšení veřejné informovanosti 
a mediálních dovedností, a to v současné 
době i v budoucnu.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 39
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Komise přijala sdělení o budoucnosti 
evropské regulativní politiky v audiovizuální 
oblasti, v němž zdůraznila, že regulativní 
politika v uvedeném odvětví musí chránit 
některé veřejné zájmy, například kulturní 
rozmanitost, právo na informace, ochranu 
dětí a mladistvých a ochranu spotřebitelů, a 
to v současné době i v budoucnu.

(6) Komise přijala sdělení o budoucnosti 
evropské regulativní politiky v audiovizuální 
oblasti, v němž zdůraznila, že regulativní 
politika v uvedeném odvětví musí chránit 
některé veřejné zájmy, například kulturní 
rozmanitost, právo na informace, ochranu 
dětí a mladistvých, ochranu spotřebitelů a 
zásadu všeobecného přístupu pro všechny 
skupiny veřejnosti, včetně těch nejvíce 
znevýhodněných, a to v současné době i 
v budoucnu.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je vzít v úvahu zájmy znevýhodněných sociálních skupin (lidí se zdravotním postižením, 
seniorů atd.), pokud jde o právo na informace.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 40
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Podpora konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu, jehož významnou 
součást tvoří audiovizuální odvětví, je 
rozhodující pro dosažení politických cílů 
Lisabonské strategie. Proto by měly být v 
zájmu posílení konkurenceschopnosti 
audiovizuálního odvětví prosazovány 
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přiměřené prostředky financování v rámci 
vhodného regulatorního rámce. Je proto 
nezbytné, aby bylo audiovizuální odvětví 
dynamické a rentabilní, a z tohoto důvodu 
by tato regulace měla být co nejméně 
rušivá.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu 6 pana De Michelise. V zájmu konkurenceschopnosti by 
audiovizuální mediální služby neměly být přetěžovány regulací.

Pozměňovací návrh, který předložil Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Zásada země původu má zásadní 
význam pro vznik celoevropského 
audiovizuálního trhu se silným průmyslem 
produkujícím evropský obsah. Kromě toho 
tato zásada chrání práva diváků na volbu 
z široké škály evropských programů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Lisabonská strategie, která má 
podpořit konkurenceschopnou ekonomiku 
založenou na znalostech, vyžaduje trvalé 
investice do infrastruktury odvětví a 
zavádění inovačních nových informačních 
a komunikačních technologií, spolu 
s nutným výzkumem s cílem rozvinout na 
evropském trhu prosperující a vysoce 
produktivní odvětví televizního vysílání 
(jehož důležitou složkou jsou audiovizuální 
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služby).

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Silný evropský průmysl, včetně 
tradičních a nových audiovizuálních 
odvětví, řádně regulovaný a podporovaný 
silnými investicemi a úspěšnými 
informačními a komunikačními 
technologiemi, přispěje k dosažení cíle 
Lisabonské strategie, kterým je učinit do 
roku 2010 Evropskou unii nejvíce 
konkurenceschopnou a dynamickou 
ekonomikou. Tento právní předpis musí 
v konkurenčním prostředí Unie dosáhnout 
správné regulatorní vyváženosti, která je 
nezbytná k tomu, aby v něj měly důvěru 
firmy, jež poskytují investice a vytvářejí 
pracovní místa.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 6B (nový)

(6b) V kontextu Lisabonské strategie je 
důležité vzít v úvahu rozvoj evropského 
obsahu tím, že bude vypracován politický 
rámec, zejména s ohledem na vlastnictví a 
využívání práv, který se bude snažit 
dosáhnout rovnováhy mezi požadavky na 
šíření a distribuci obsahu a potřebou 
chránit výsadní práva držitelů autorských 
práv.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 45
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Komise přijala iniciativu „i2010: 
evropská informační společnost“ s cílem 
posílit růst a zaměstnanost v odvětvích 
informační společnosti a médií. i2010 je 
komplexní strategie vytvořená tak, aby na 
pozadí konvergence informačních 
a mediálních služeb, sítí a zařízení podpořila 
rozvoj digitálního hospodářství, a to 
modernizací a nasazením všech nástrojů 
politiky EU: právních nástrojů, výzkumu a 
partnerství s průmyslem. Komise se zavázala 
vytvořit konzistentní rámec vnitřního trhu 
pro služby informační společnosti a mediální 
služby, a to modernizací právního rámce pro 
audiovizuální služby, jež začíná v roce 2005 
návrhem Komise na modernizaci směrnice o 
televizi bez hranic.

(7) Komise přijala iniciativu „i2010: 
evropská informační společnost“ s cílem 
posílit růst a zaměstnanost v odvětvích 
informační společnosti a médií. i2010 je 
komplexní strategie vytvořená tak, aby na 
pozadí konvergence informačních 
a mediálních služeb, sítí a zařízení podpořila 
produkci evropského obsahu a rozvoj 
digitálního hospodářství, a to modernizací a 
nasazením všech nástrojů politiky EU: 
právních nástrojů, výzkumu a partnerství 
s průmyslem. Komise se zavázala vytvořit 
konzistentní rámec vnitřního trhu pro služby 
informační společnosti a mediální služby, a 
to modernizací právního rámce pro 
audiovizuální služby, jež začíná v roce 2005 
návrhem Komise na modernizaci směrnice o 
televizi bez hranic.

Or. fr

Odůvodnění

Evropský obsah by měl razit cestu ekonomice založené na znalostech.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 46
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Tato směrnice rozšiřuje soulad se 
základními právy a je plně v souladu se 
zásadami zakotvenými v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména v článku 11 
uvedené listiny. V tomto ohledu tato 
směrnice nijak nebrání členským státům 
používat svá ústavní pravidla vztahující se 
ke svobodě tisku a svobodě projevu ve 

(9) Tato směrnice pomáhá rozšiřovat soulad 
se základními právy a je plně v souladu se 
zásadami zakotvenými v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména v článku 11 
uvedené listiny. V tomto ohledu tato 
směrnice nijak nebrání členským státům 
používat svá ústavní pravidla vztahující se 
ke svobodě tisku a svobodě projevu ve 
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sdělovacích prostředcích. sdělovacích prostředcích.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 47
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Vzhledem k zavedení minimální sady 
harmonizovaných povinností v článcích 3c 
až 3h a v oblastech, které tato směrnice 
sjednocuje, se členské státy nemohou 
nadále odchylovat od zásady země původu v 
souvislosti s ochranou dětí a mladistvých, 
s bojem proti jakémukoli podněcování k 
nenávisti na základě rasy, pohlaví nebo 
národnosti, s útoky na lidskou důstojnost 
jednotlivých osob a s ochranou 
spotřebitelů, jak stanoví čl. 3 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES.

(10) Tato směrnice zavádí minimální sadu 
harmonizovaných povinností v článcích 3c 
až 3h pro všechny audiovizuální služby na 
ochranu dětí a mladistvých, lidské 
důstojnosti a spotřebitelů. Rovněž se použijí 
ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých 
právních aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického 
obchodu, na vnitřním trhu („směrnice 
o elektronickém obchodu“) – zejména 
zásada země původu a pravidla upravující 
odpovědnost (výjimky z odpovědnosti). 
Kromě toho mají členské státy stále právo 
přijímat opatření na základě veřejné 
politiky podle čl. 3 odst. 4 směrnice 
o elektronickém obchodu.
----------------------------
1 Úř. věst. L 178, 17. 7. 2000, s. 1. 

Or. de

Odůvodnění

Body odůvodnění by měly vyjasnit, že členské státy si zachovávají pravomoc přijímat opatření 
podle čl. 3 odst. 3 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (směrnice 
o elektronickém obchodu) na základě veřejné politiky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Směrnicí Evropského parlamentu a (11) Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2002/21/ES nejsou podle čl. 1 odst. 3 
uvedené směrnice dotčena opatření přijatá 
na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní 
úrovni se záměrem prosazovat cíle 
veřejného zájmu, zejména s ohledem na 
regulaci obsahu a audiovizuální politiku. 

Rady 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
stanovila jednotný právní rámec pro 
všechny přenosové sítě a služby, ale podle 
čl. 1 odst. 3 směrnice tím nejsou dotčena 
opatření přijatá na úrovni Společenství nebo 
na vnitrostátní úrovni se záměrem 
prosazovat cíle veřejného zájmu, zejména s 
ohledem na regulaci obsahu a audiovizuální 
politiku, v souladu se zásadou 
technologické neutrality, která odůvodňuje 
oddělení regulace přenosu a regulace 
obsahu.

Or. fr

Odůvodnění

Zásada technologické neutrality dovoluje úplnou svobodu rozvoje přenosových technologií 
spadajících do vhodných norem a pravidel a umožňuje také uplatňovat logický rámec na 
regulaci obsahu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Žádné ustanovení této směrnice by 
nemělo ukládat členským státům, aby 
stanovily nové systémy udělování licencí či 
úředního povolování pro jakýkoli typ média, 
ani je k tomu vybízet.

(12) Žádné ustanovení této směrnice by 
nemělo ukládat členským státům, aby 
stanovily nové systémy udělování licencí či 
úředního povolování pro jakýkoli typ média, 
ani je k tomu vybízet. Stejně tak by nemělo 
být možné odebírat licence nebo správní 
povolení bez předchozího zásahu soudů.

Or. es

Odůvodnění

Evropské právo chrání svobodu přijímat nebo sdělovat informace nebo myšlenky bez zásahu 
státních úřadů. Občané nesmí ztratit právo přijímat informace pomocí kanálu, který jsou 
zvyklí ladit, aniž by předtím došlo k zásahu soudů. Účinná ochrana základních práv a svobod 
je přímou odpovědností soudců a soudů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na nehospodářské činnosti, například na 
čistě osobní webové stránky.

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na činnosti, které jsou primárně 
nehospodářské, například na čistě osobní 
webové stránky, distribuci nebo výměnu 
audiovizuálního materiálu pro vyjádření 
osobních stanovisek, služby, které šíří 
audiovizuální obsah produkovaný uživateli 
na výměnu v rámci zájmových společenství 
nebo jiné nelineární služby, které nemají 
jasný dopad na značný počet členů 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění pomůže ujistit uživatele o tom, že směrnice nezmění způsob, jakým využívají tvůrčí 
potenciál internetu, včetně on-line audiovizuálního materiálu, který musí dodržovat pouze 
trestní právo.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda programová skladba 
nebo katalog pro výběr vypracovaný 
v odborném rámci a v souladu s odbornými 
kritérii odráží redakční přístup a 
odpovědnost poskytovatele. Její oblast 
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podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na nehospodářské činnosti, například na 
čistě osobní webové stránky.

působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který vysvětluje odpovědnost poskytovatele.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na nehospodářské činnosti, například na 
čistě osobní webové stránky.

(13) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Oblast 
působnosti této směrnice je však omezena 
na lineární audiovizuální mediální služby, 
jak jsou definovány níže a ve Smlouvě, ale 
nevztahuje se na nehospodářské činnosti, 
například na obsah generovaný uživatelem,
osobní webové stránky nebo jinou formu 
soukromé korespondence, například 
elektronickou poštu.

Or. en

Odůvodnění

Definici vysílání je třeba upravit tak, aby zahrnovala služby, které jsou svou povahou totožné 
s tradičním vysíláním, ale jsou poskytovány na jiných platformách. Je však třeba výslovně 
zmínit, že tyto služby nezahrnují uživatelem generovaný obsah, soukromé webové stránky atd.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice audiovizuálních mediálních (13) Definice audiovizuálních mediálních 
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služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na nehospodářské činnosti, například na 
čistě osobní webové stránky.

služeb pokrývá všechny audiovizuální 
služby hromadných sdělovacích prostředků, 
nehledě na to, zda jsou poskytovány podle 
programu, nebo na vyžádání. Její oblast 
působnosti je však omezena na služby, jak je 
definuje Smlouva, a vztahuje se tedy na 
jakoukoli hospodářskou činnost, včetně 
podniků veřejných služeb, ale nevztahuje se 
na nehospodářské činnosti, například na 
čistě osobní webové stránky, ani nezahrnuje 
služby informační společnosti, jak je 
definuje článek 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 
20. července 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů1.
________________
1 Úř. věst L 217, 5. 8. 1998, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že oblast působnosti směrnice se týká televize a služeb podobných televizi, 
což byl původní záměr, a uznává se rozdíl mezi „hromadnými sdělovacími prostředky“ a 
„personalizovanými sdělovacími prostředky“.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 13A (nový)

(13a) Opakované poskytování stejného 
obsahu, například opakovaných smyček a 
opakovaného videa na vyžádání (near 
video-on-demand) a živého vysílání událostí 
pomocí sítě (live streaming) by mělo být 
považováno za nelineární služby.

Or. en

Odůvodnění

Nabídky opakovaných smyček a videa na vyžádání obsahují stejný uživatelský zážitek jako 
nelineární služby, a proto by měly mít stejný režim. Vycházejí pouze z odlišných technologií. 
Plánování času živého vysílání určité události určuje organizátor akce, ale nikoli poskytovatel 
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mediální služby.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 55
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá hromadné sdělovací 
prostředky, pokud jde o jejich informační, 
zábavní a vzdělávací funkci, ale vylučuje 
soukromou korespondenci v jakékoli 
podobě, například zprávy elektronické pošty 
zasílané omezenému počtu příjemců. 
Definice rovněž vylučuje všechny služby, 
které nejsou určeny k šíření audiovizuálního 
obsahu, tj. případy, kdy je audiovizuální 
obsah vzhledem ke službě vedlejší a není 
jejím hlavním účelem. Příkladem jsou 
webové stránky, které zahrnují audiovizuální 
prvky sloužící pouze jako doplňky, 
například animované grafické prvky, malé 
reklamní šoty nebo informace související 
s produktem či neaudiovizuální službou.

(14) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá hromadné sdělovací 
prostředky, pokud jde o jejich funkci 
informační, zábavní, vzdělávací, a zejména 
funkci, kterou služby přispívají k formování 
veřejného mínění, ale vylučuje soukromou 
korespondenci v jakékoli podobě, například 
zprávy elektronické pošty zasílané 
omezenému počtu příjemců. Definice rovněž 
vylučuje všechny služby, které nejsou 
určeny k šíření audiovizuálního obsahu, tj. 
případy, kdy je audiovizuální obsah 
vzhledem ke službě vedlejší a není hlavním 
účelem služby. Příkladem jsou webové 
stránky, které zahrnují audiovizuální prvky 
sloužící pouze jako doplňky, například 
animované grafické prvky, malé reklamní 
šoty nebo informace související s produktem 
či neaudiovizuální službou. K dalším 
příkladům patří on-line hry, pokud není 
dosaženo hlavního účelu audiovizuální 
mediální služby, a vyhledávače, pokud není 
hlavním účelem šíření audiovizuálních 
materiálů, i v případě, že vyhledávání občas 
vede k nabídce audiovizuálního materiálu.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech se příspěvek k formování veřejného používá (v širším smyslu) 
jako kritérium pro rozlišení „mediálních“ služeb od jiných komunikačních služeb. Kromě 
toho se jedná o definici audiovizuálních mediálních služeb podle pokynů na základě obsahu. 
Jak zdůraznila sama Komise, směrnice by neměla pokrývat nehospodářské činnosti. 
Soukromé internetové stránky, avšak rovněž soukromý obsah, jako jsou internetové blogy, by 
neměly být právně upravovány. Totéž by mělo platit pro stránky s polosoukromým obsahem, 
jako jsou informace místních klubů nebo školních zařízení. To je rovněž v souladu s definicí 
služeb v článku 50 Smlouvy. Znění by tedy mělo výslovně vyjímat takový obsah z oblasti 
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působnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá hromadné sdělovací 
prostředky, pokud jde o jejich informační, 
zábavní a vzdělávací funkci, ale vylučuje 
soukromou korespondenci v jakékoli 
podobě, například zprávy elektronické pošty 
zasílané omezenému počtu příjemců. 
Definice rovněž vylučuje všechny služby, 
které nejsou určeny k šíření audiovizuálního 
obsahu, tj. případy, kdy je audiovizuální 
obsah vzhledem ke službě vedlejší a není 
jejím hlavním účelem. Příkladem jsou 
webové stránky, které zahrnují audiovizuální 
prvky sloužící pouze jako doplňky, 
například animované grafické prvky, malé 
reklamní šoty nebo informace související 
s produktem či neaudiovizuální službou.

(14) Definice audiovizuálních mediálních 
služeb pokrývá hromadné sdělovací 
prostředky, pokud jde o jejich informační, 
zábavní a vzdělávací funkci, ale vylučuje 
soukromou korespondenci v jakékoli 
podobě, například zprávy elektronické pošty 
zasílané omezenému počtu příjemců. 
Nepokrývá služby informační společnosti, 
jak je definuje článek 1 směrnice 98/48/ES.
Definice rovněž vylučuje všechny služby, 
které nejsou určeny k šíření audiovizuálního 
obsahu, tj. případy, kdy je audiovizuální 
obsah vzhledem ke službě vedlejší a není 
jejím hlavním účelem. Příkladem jsou 
vyhledávače, webové stránky, které zahrnují 
audiovizuální prvky sloužící pouze jako 
doplňky, například animované grafické 
prvky, malé reklamní šoty nebo informace 
související s produktem či neaudiovizuální 
službou.

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že oblast působnosti směrnice se týká televize a služeb podobných televizi, 
což byl původní záměr, a uznává se rozdíl mezi „hromadnými sdělovacími prostředky“ a 
„personalizovanými sdělovacími prostředky“.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový)

(14a) Stupně dopadu na společnost, kterého 
dosahují subjekty televizního vysílání, lze 
dosáhnout pouze těmi službami na 
vyžádání, které jsou zaměřeny na stejný 
hromadný trh. Služby na vyžádání 
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zaměřené na hromadný trh musí nabízet 
vhodně diverzifikovaný katalog televizních 
programů. Proto by pravidla, která mají 
chránit cíle veřejného zájmu a předcházet 
narušení hospodářské soutěže mezi 
lineárními a nelineárními službami, měla 
platit pouze na ty nelineární služby, které 
takový katalog poskytují.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti směrnice bylo částečně odůvodněno z hlediska nutnosti 
dosáhnout „rovných podmínek“ pro tradiční subjekty televizního vysílání i poskytovatele 
nelineárních služeb. Z toho plyne, že povinnosti by měly být ukládány pouze těm 
poskytovatelům nelineárních služeb, kteří působí na stejném trhu jako tradiční subjekty 
televizního vysílání. Body odůvodnění 13 a 14 návrhu Komise uvádějí, že směrnice by měla 
platit pouze pro služby, které mají povahu „hromadných sdělovacích prostředků“.

Dodatek k bodu odůvodnění 14 pomáhá tento záměr definovat v oblasti nelineárních služeb. 
Pouze služby s různorodým programem budou schopny oslovit stejný hromadný trh jako 
hlavní subjekty televizního vysílání. Právní předpisy EU o hospodářské soutěži spojují definici 
trhu částečně s potenciálem náhrady na straně nabídky. V oblasti audiovizuálních služeb je 
tento potenciál omezen časem a penězi potřebnými k sestavení různorodého programového 
katalogu.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 58
BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový)

(14a) Mezi tradičním televizním vysíláním a 
internetovými službami existuje řada 
technických a právních rozdílů. Definice 
služeb uvedená v této směrnici by proto 
měla platit pouze pro účely této směrnice, 
aniž by se dotýkala oblasti působnosti a 
režimu souvisejících práv upravených 
jinými příslušnými právními předpisy.

Or. en
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Odůvodnění

Narozdíl od tradičního televizního vysílání nejsou internetové služby nutně omezeny územním 
rozsahem, úroveň kontroly poskytovatelů internetových služeb nad šířením obsahu je 
podstatně vyšší než v případě tradičních subjektů televizního vysílání a architektura obou 
kategorií služeb i jejich povaha se liší do takové míry, že asimilace internetových služeb se 
službami subjektů televizního vysílání by ve většině případů byla nerealistická, a proto v praxi 
neuplatnitelná a neproveditelná.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 59
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Tato směrnice se nevztahuje na 
elektronické verze novin a časopisů.

(15) Tato směrnice se nevztahuje na 
elektronické verze novin, časopisů, periodik,
magazínů nebo knih v případě, že vizuální 
obsah je do velké míry statický.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 60
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Termínem „audiovizuální“ se rozumí 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
takže tento termín zahrnuje němé filmy, ale 
nezahrnuje přenos zvuku a rozhlas.

(16) Pro účely této směrnice se termínem 
„audiovizuální“ rozumí pohyblivé obrazy se 
zvukem nebo bez něj, takže tento termín 
zahrnuje němé filmy, ale nezahrnuje přenos 
zvuku a rozhlas.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, protože termín „audiovizuální“ zahrnuje v jiných právních aktech i rozhlas, 
například v klasifikaci služeb podle WTO/GATS.
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Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 61
BOD ODŮVODNĚNÍ 16A (nový)

(16a) Audiovizuální mediální službu tvoří 
programy, tzn. oddělený sled pohyblivých 
obrazů bez zvuku nebo se zvukem, 
podléhající redakční odpovědnosti a šířené 
poskytovatelem mediálních služeb podle 
pevně stanoveného programu nebo uvedené 
v katalogu.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vysvětlující audiovizuální mediální služby.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 62
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Vedle reklamy a teleshoppingu je 
zavedena širší definice audiovizuálního 
obchodního sdělení. Definice zahrnuje 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální služby a jsou 
navrženy tak, aby přímo či nepřímo 
propagovaly zboží, služby nebo obraz 
fyzické či právnické osoby, která provozuje 
hospodářskou činnost; nezahrnuje tedy 
oznámení ve veřejném zájmu a upozornění 
na charitativní akce vysílaná bezplatně.

(18) Vedle reklamy a teleshoppingu je 
zavedena širší definice audiovizuálního 
obchodního sdělení. Definice zahrnuje 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které jsou vysílány jako součást 
audiovizuálních služeb a jsou navrženy tak, 
aby přímo či nepřímo propagovaly zboží, 
služby nebo obraz fyzické či právnické 
osoby, která provozuje hospodářskou 
činnost; nezahrnuje tedy oznámení ve 
veřejném zájmu a upozornění na charitativní 
akce vysílaná bezplatně.

Or. en

Odůvodnění

Omezení definice na lineární audiovizuální obchodní sdělení bude minimalizovat možnost 
záměny s definicemi obchodních sdělení v jiných právních předpisech EU, například směrnici 
o elektronickém obchodu a směrnici o ochraně dat při elektronické komunikaci.



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 23/92 AM\
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 63
BOD ODŮVODNĚNÍ 19A (nový)

(19a) V zájmu podpory silného, 
konkurenceschopného a integrovaného 
evropského audiovizuálního odvětví a 
zvýšení mediálního pluralismu v celé 
Evropské unii je stále nezbytné, aby 
pravomoc nad kterýmkoli poskytovatelem 
audiovizuálních mediálních služeb měl 
pouze jeden členský stát. Proto by kritérii 
pro usazení používanými k určení této 
pravomoci měla zůstat kritéria stanovená 
směrnicí 97/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Pro posílení zásady země původu a konkrétně pro posílení současných definic usazení a 
pravomoci, které dosud účinně platily v přeshraničním evropském televizním vysílání.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 64
BOD ODŮVODNĚNÍ 19A (nový)

(19a) Vzhledem k tomu, že respektování 
plurality informací je základní zásadou 
Evropské unie, měly by členské státy 
předcházet vzniku dominantního postavení, 
které by tuto zásadu narušilo, a měly by 
zaručit svobodu informací pomocí 
ustanovení zajišťujících nediskriminační 
přístup k audiovizuálním mediálním 
službám, jež jsou ve veřejném zájmu.

Or. fr

Odůvodnění

Dodržování plurality informací musí být reflektováno v příslušných ustanoveních, například 
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předpisech o „povinném přenosu“.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 65
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Technický rozvoj, zejména s ohledem 
na digitální družicové programy, znamená, 
že je třeba přizpůsobit pomocná kritéria, 
aby se zajistila vhodná regulace a účinné 
provádění a aby účastníci měli skutečnou 
kontrolu nad obsahem audiovizuální 
služby.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V digitální éře stále vzrůstá kontrola obsahu ze strany spotřebitelů, a nedostatek ochrany 
obsahu se proto trvale snižuje. Nemá smysl posilovat intervencionismus vzhledem k obsahu, 
pokud pluralita trvale narůstá.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 66
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)

(21a) Definice pojmu „standardní zařízení 
určené pro spotřebitele“ by měla zahrnovat 
funkce, které zajistí, že audiovizuální 
mediální služby budou dostupné lidem se 
zdravotním postižením a seniorům. K 
funkcím zajišťujícím přístupnost takových 
služeb by měla mimo jiné patřit znaková 
řeč, titulkování, hlasový popis obrázků, 
hlasové titulky a snadno ovladatelná a 
pochopitelná nabídka uživatelských 
možností. 

Or. it
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Odůvodnění

Definice standardního zařízení určeného pro spotřebitele by měla brát v úvahu požadavky na 
dostupnost médií pro lidi se zdravotním postižením a seniory.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 67
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Podle této směrnice mohou členské 
státy bez ohledu na používání zásady země 
původu nadále přijímat opatření k omezení 
svobody pohybu televizního vysílání, ale 
pouze za určitých podmínek uvedených 
v článku 2a této směrnice a v souladu 
s postupem stanoveným v této směrnici. 
Podle stávající judikatury Evropského 
soudního dvora je však jakékoli omezení 
volného pohybu služeb, například jakoukoli 
odchylku od základní zásady Smlouvy, 
nutno vykládat restriktivně.

(24) Podle této směrnice mohou členské 
státy bez ohledu na používání zásady země 
původu nadále přijímat opatření k omezení 
svobody pohybu audiovizuálních 
mediálních služeb, ale pouze za určitých 
podmínek uvedených v článku 2a této 
směrnice a v souladu s postupem 
stanoveným v této směrnici. Podle stávající 
judikatury Evropského soudního dvora je 
však jakékoli omezení volného pohybu 
služeb, například jakoukoli odchylku od 
základní zásady Smlouvy, nutno vykládat 
restriktivně.

Or. en

Odůvodnění

Článek 2a by měl zahrnovat všechny audiovizuální mediální služby.

Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 68
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se 

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se 
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měly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. 
V případě společné regulace a 
samoregulace jsou dohodnuté definice, 
kritéria a postupy obsaženy 
v interinstitucionální dohodě o zlepšení 
tvorby právních předpisů. Zkušenosti 
ukazují, že nástroje společné regulace a 
samoregulace, provedené v souladu 
s různými právními tradicemi členských 
států, mohou hrát důležitou úlohu při 
poskytování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele.

měly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. 
Dosahování cílů veřejného zájmu v oblasti 
nelineárních služeb bude účinnější, pokud 
bude prováděno za aktivní podpory 
samotných poskytovatelů služeb. Členské 
státy jsou vybízeny k tomu, aby rozsáhle 
využívaly transparentní a široce sdílené 
systémy společné regulace ve všech 
oblastech této směrnice, platné pro všechny 
poskytovatele audiovizuálních mediálních 
služeb. Samoregulace může být alternativní 
metodou provádění určitých ustanovení této 
směrnice, ale nemůže nahradit povinnost 
zákonodárných orgánů, a společná 
regulace zajišťuje nezbytné „právní 
propojení“ mezi samoregulací a 
vnitrostátním zákonodárným subjektem. 
Specifické rysy vnitrostátní regulace médií 
budou dodrženy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy v oblastech, které koordinuje tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Pokud tak činí, musí být tyto režimy obecně přijatelné pro hlavní zúčastněné strany 
a musí umožňovat účinné prosazování. Pokud členské státy pověří samoregulační orgány 
úkoly při dosahování cílů této směrnice, musí být mechanismus pověření dostatečně jasný.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 69
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se 
měly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. 
V případě společné regulace a samoregulace 

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se 
měly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. 
V případě společné regulace a samoregulace 
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jsou dohodnuté definice, kritéria a postupy 
obsaženy v interinstitucionální dohodě 
o zlepšení tvorby právních předpisů. 
Zkušenosti ukazují, že nástroje společné 
regulace a samoregulace, provedené 
v souladu s různými právními tradicemi 
členských států, mohou hrát důležitou úlohu 
při poskytování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele.

jsou dohodnuté definice, kritéria a postupy 
obsaženy v interinstitucionální dohodě 
o zlepšení tvorby právních předpisů. 
Zkušenosti ukazují, že nástroje společné 
regulace a samoregulace, provedené 
v souladu s různými právními tradicemi 
členských států, mohou hrát důležitou úlohu 
při poskytování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele.

Opatření, která mají dosahovat cílů 
veřejného zájmu v novém odvětví 
audiovizuálních mediálních služeb, budou 
účinnější, pokud budou prováděna s aktivní 
podporou samotných poskytovatelů služeb. 
Členské státy by proto měly více využívat 
transparentní a široce užívané mechanismy 
společné regulace, zejména pro nelineární 
služby.
Nástroje společné regulace a samoregulace 
by měly být používány k provádění této 
směrnice a v souladu s ní při dodržení 
právních tradic členských států. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje vzájemné doplňování mezi regulací pramenící ze 
směrnice a uplatňovanou v členských státech na jedné straně a společnou regulací a 
samoregulací na straně druhé.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 70
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního 
přístupu, zejména zda je pro dané odvětví a 
problém vhodnější právní předpis, nebo zda 

(25) Zkušenosti ukazují, že nástroje společné 
regulace a samoregulace, provedené 
v souladu s různými právními tradicemi 
členských států, mohou hrát důležitou úlohu 
při poskytování vysoké úrovně ochrany 
diváka a spotřebitele.
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by se měly zvážit alternativní možnosti, 
například společná regulace či 
samoregulace. V případě společné regulace 
a samoregulace jsou dohodnuté definice, 
kritéria a postupy obsaženy 
v interinstitucionální dohodě o zlepšení 
tvorby právních předpisů. Zkušenosti 
ukazují, že nástroje společné regulace a 
samoregulace, provedené v souladu 
s různými právními tradicemi členských 
států, mohou hrát důležitou úlohu při 
poskytování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Texty, na které bod odůvodnění odkazuje, konkrétně interinstitucionální dohoda o zlepšení 
tvorby právních předpisů, uvádí, že 
„Komise zajistí, aby nebylo možné žádné užití společné regulace nebo samoregulace 
v případech, kdy jsou v sázce základní práva nebo důležité politické možnosti, nebo v 
situacích, kdy je nutno ve všech členských státech uplatnit pravidla jednotným způsobem.“ 
Výslovný odkaz na dohodu může vést k nejasnostem ohledně možnosti uplatnit společnou 
regulaci v oblastech upravených směrnicí, které prokazatelně zahrnují „důležité politické 
volby“ nebo základní práva, jako například ochranu lidské důstojnosti (srov. bod odůvodnění 
30, který odůvodňuje harmonizaci směrnice na základě skutečnosti, že se zabývá důležitými 
cíli veřejného zájmu).

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 71
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní 
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v 
Evropské unii zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního 
přístupu, zejména zda je pro dané odvětví a 
problém vhodnější právní předpis, nebo zda 
by se měly zvážit alternativní možnosti, 
například společná regulace či 
samoregulace. V případě společné regulace 
a samoregulace jsou dohodnuté definice, 

(25) Zkušenosti ukázaly, že nástroje 
společné regulace a samoregulace, 
provedené v souladu s různými právními 
tradicemi členských států, mohou hrát 
důležitou úlohu při poskytování vysoké 
úrovně ochrany diváka a spotřebitele.
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kritéria a postupy obsaženy 
v interinstitucionální dohodě o zlepšení 
tvorby právních předpisů. Zkušenosti 
ukazují, že nástroje společné regulace a 
samoregulace, provedené v souladu 
s různými právními tradicemi členských 
států, mohou hrát důležitou úlohu při 
poskytování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Definice společné regulace v interinstitucionální dohodě o zlepšení tvorby právních předpisů 
nabízí pouze jeden způsob vybudování systému samoregulace nebo společné regulace a 
neodpovídá řadě stávajících modelů samoregulace a společné regulace v celé Evropě. 
Protože samoregulace a společná regulace byly úspěšné, zavedení omezující definice by 
nebylo ku prospěchu věci.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 72
BOD ODŮVODNĚNÍ 25A (nový)

(25a) Dosahování cílů veřejného zájmu 
v oblasti nelineárních služeb bude 
účinnější, pokud bude prováděno za aktivní 
podpory samotných poskytovatelů služeb. 
Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby 
rozsáhle využívaly transparentní a široce 
sdílené systémy samoregulace a společné 
regulace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 73
BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) Subjekty televizního vysílání mohou 
pro zábavní účely získat výhradní práva 
k událostem veřejného zájmu. Je však 

(26) Subjekty televizního vysílání mohou 
pro zábavní účely získat výhradní práva 
k událostem veřejného zájmu. Je však 
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nezbytné podporovat v celé Evropské unii 
pluralitu prostřednictvím rozmanitosti 
zpravodajské produkce a zpravodajských 
pořadů, jakož i respektovat zásady 
zakotvené v článku 11 Listiny základních 
práv Evropské unie.

nezbytné podporovat v celé Evropské unii 
pluralitu prostřednictvím rozmanitosti 
zpravodajské produkce a zpravodajských 
pořadů, jakož i respektovat zásady 
zakotvené v článku 11 Listiny základních 
práv Evropské unie. Proto v případech, kdy 
členské státy mohou sestavovat seznamy 
událostí významného veřejného zájmu, 
které nesmí být vysílány na základě 
výhradních práv, je na každém členském 
státě, aby rozhodl, zda takový seznam 
vypracuje, které události považuje za 
události ve významném veřejném zájmu, 
jak bude definován pojem „podstatná část 
veřejnosti“ a jaký druh zpravodajství by měl 
být poskytován.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být nadále v pravomoci členských států, aby určovaly, jaké události považují za 
události ve významném veřejném zájmu, jak definují podstatnou část veřejnosti a jaký druh 
zpravodajství bude poskytován. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 74
BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) Subjekty televizního vysílání mohou 
pro zábavní účely získat výhradní práva 
k událostem veřejného zájmu. Je však 
nezbytné podporovat v celé Evropské unii 
pluralitu prostřednictvím rozmanitosti 
zpravodajské produkce a zpravodajských 
pořadů, jakož i respektovat zásady 
zakotvené v článku 11 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(26) Subjekty televizního vysílání mohou 
pro zábavní účely získat výhradní práva 
k událostem veřejného zájmu. Je však 
nezbytné podporovat v celé Evropské unii 
pluralitu prostřednictvím rozmanitosti 
zpravodajské produkce a zpravodajských 
pořadů, jakož i respektovat zásady 
zakotvené v článku 11 Listiny základních 
práv Evropské unie, aby byl uživatelům 
umožněn volný příjem nejvýznamnějších 
událostí v každém členském státě v souladu 
s dotčenými vnitrostátními právními 
předpisy. Volný příjem znamená, že více 
než 95 % uživatelů v každém členském státe 
je schopno přijímat signál jasně a přímo, 
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aniž by ve své domácnosti museli instalovat 
jakékoli zařízení nebo upravovat stávající 
infrastrukturu v budově, ve které žijí.

Or. es

Odůvodnění

Pojem „volný příjem“ znamená naplnění dvou podmínek: služba musí být bezplatná (nemělo 
by se za získání přístupu platit) a službu musí být schopen využívat každý občan (pokud 
možno co nejblíže 100 % občanů).

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 75
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, například 
zpravodajským agenturám, kteří jednají 
přímo jménem oprávněných subjektů 
televizního vysílání, právo používat krátké 
výňatky za účelem zařazení do obecných 
zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund, neměl by být přenášen před
skončením události, vysílán později než 
36 hodin po události, užíván k tvorbě 
veřejného archivu, neměl by odstraňovat 
logo nebo jiné označení hostitelského 
subjektu televizního vysílání. Krátké 
výňatky by neměly být užívány 
v nelineárních službách. Pokud jiný subjekt 
televizního vysílání ve stejném členském 
státě získal výhradní práva na dotčenou 
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událost, musí být tento subjekt televizního 
vysílání žádán o přístup. Tímto způsobem 
členské státy přispívají k plnění svého 
záměru deklarovaného v článku 9 úmluvy 
Rady Evropy o přeshraniční televizi.

Or. en

Odůvodnění

Právo na krátké zpravodajství je nutné k ochraně práva občana na svobodu informací. Návrh 
Komise týkající se krátkých zpravodajských příspěvků nejde dost daleko, protože by ustavil 
evropské právo na krátké zpravodajství jako takové. Toto právo by však bylo velmi prospěšné, 
zvláště pro menší subjekty televizního vysílání v menších členských státech. Stanovení 
celoevropského práva na krátké zpravodajství by vyřešilo selhání trhu v případech, kdy 
nejsou subjekty televizního vysílání schopny získat krátké zpravodajské televizní příspěvky o 
významných veřejných událostech, které se konají v jiných členských státech, aby je zařadily 
do svého obecného zpravodajského pořadu. Protože je důležité, aby toto právo nenarušovalo 
investice do výhradních práv, navržené dodatky k bodu odůvodnění 27, který navrhuje 
Komise, by tedy vyjasnily, že materiál získaný na základě práva na krátké zpravodajství by 
bylo možné využít pouze v obecném zpravodajském pořadu v lineárních audiovizuálních 
mediálních službách (jak je definuje článek 1) za přísně omezených podmínek. Návrh 
vyjasňuje, že právo na vysílání krátkých zpravodajských příspěvků by mělo být uplatňováno v 
celé EU a že vedle subjektů televizního vysílání by k vysílání takových krátkých výňatků měli 
být oprávněni i zprostředkovatelé, například zpravodajské agentury, pokud pracují přímo v 
zastoupení subjektu televizního vysílání. Návrh rovněž vyjasňuje, za jakých konkrétních 
podmínek by se tak mělo dít.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 76
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, za 
úhradu přiměřených nákladů, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zpravodajským agenturám, které jednají 
jménem subjektů televizního vysílání, právo 
používat krátké výňatky pouze za účelem 
zařazení do obecných zpravodajských 
pořadů, a to za spravedlivých, přiměřených a 
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zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.

nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl:
- být delší než 90 sekund,
- být vysílán později než 48 hodin po dané 
události,
- být užíván k tvorbě veřejného zábavního 
archivu,
- odstraňovat logo nebo jiné označení 
hostitelského subjektu televizního vysílání 
nebo
- být používán k tvorbě nových nelineárních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení celoevropského práva na krátké zpravodajství by vyřešilo selhání trhu v případech, 
kdy nejsou subjekty televizního vysílání schopny získat krátké zpravodajské televizní příspěvky 
o významných veřejných událostech, které se konají v jiných členských státech, aby je zařadily 
do svého obecného zpravodajského pořadu. Protože je důležité, aby toto právo nenarušovalo 
investice do výhradních práv, navržené dodatky k bodu odůvodnění 27, který navrhuje 
Komise, by tedy vyjasnily, že materiál získaný na základě práva na krátké zpravodajství by 
bylo možné využít pouze v obecném zpravodajském pořadu v lineárních audiovizuálních 
mediálních službách (jak je definuje článek 1) za přísně omezených podmínek. Navržená 
omezení, která odpovídají na obavy evropských sportovních a jiných orgánů, by rovněž 
zabránila přebalování materiálu získaného v rámci práva na krátké zpravodajství k využití v 
zábavních službách na vyžádání. Kromě toho by tím bylo zajištěno krytí mezních nákladů na 
zpřístupnění materiálu. Pozměňovací návrh vychází mimo jiné z německé úmluvy o 
vnitrostátním televizním vysílání.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 77
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
by subjekty televizního vysílání se sídlem 
v členském státě měly mít právo používat 
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ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo 
používat krátké výňatky za účelem zařazení 
do obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.

krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů. Přístup 
ke krátkým výňatkům by měl být 
poskytován za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek za přiměřenou 
úplatu, při řádném zohlednění výhradních 
práv. Tyto podmínky by měly být včas 
sděleny před konáním události veřejného 
zájmu, aby ostatní měli dostatek času pro 
výkon uvedeného práva. Krátký výňatek by 
obecně neměl být delší než 90 sekund.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 6 (čl. 3b bod 1).

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 78
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zpravodajským agenturám jednajícím 
jménem subjektů televizního vysílání, právo 
používat krátké výňatky za účelem zařazení 
do obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.
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Or. fr

Odůvodnění

Je lépe uvádět zpravodajské agentury nežli pojem „zprostředkovatelé“, který je příliš vágní a 
nenaznačuje odborné záruky.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 79
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší 
než 90 sekund.

(27) Proto pro ochranu základní svobody 
přijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání 
i zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivou úplatu a za nediskriminujících 
podmínek při řádném zohlednění výhradních 
práv. Tyto podmínky by měly být včas 
sděleny před konáním události veřejného 
zájmu, aby ostatní měli dostatek času pro 
výkon uvedeného práva. Krátký výňatek by 
obecně neměl být delší než 90 sekund.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 80
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

(27a) Právo na informace je pouze 
v omezeném rozsahu posíleno opatřeními 
stanovenými v této směrnici, kterou je třeba 
považovat za nástroj, který připravuje cestu 
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pro přístup, jež bude postupně 
systematičtěji řešit způsoby a prostředky 
rozšiřování práva veřejnosti na přístup 
k informacím a obsahu, který tvoří 
společné dědictví myšlenek a znalostí.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 81
BOD ODŮVODNĚNÍ 28

(28) Nelineární služby se liší od lineárních 
služeb, pokud jde o možnost volby a 
kontrolu ze strany uživatele i o dopad, který 
mají na společnost. Je proto odůvodněné
zavést méně přísnou regulaci pro nelineární 
služby, které by musely splňovat pouze 
základní pravidla stanovená v článcích 3c až 
3h.

(28) Nelineární služby se liší od lineárních 
služeb, pokud jde o možnost volby a 
kontrolu ze strany uživatele i o dopad, který 
mají na společnost a nejlepší mechanismy 
užívané pro dosahování cílů veřejné 
politiky. Trh těchto služeb je v počáteční 
fázi rozvoje a jeho budoucí vývoj nelze 
spolehlivě předvídat. Proto je vhodné, aby 
jako „služby informační společnosti“ byly 
nelineární služby nadále upraveny směrnicí 
o elektronickém obchodu a aby byla 
podporována samoregulace v zájmu plnění 
cílů veřejné politiky, jako je ochrana 
spotřebitelů, dětí a mladistvých a 
zranitelných menšin.

Or. en

Odůvodnění

Nelineární služby již upravuje směrnice o elektronickém obchodu. Další vrstva regulace 
tohoto nově vznikajícího odvětví by mohla být škodlivá, protože obecné právní předpisy a 
samoregulace zřejmě fungují úspěšně, například v oblasti ochrany nezletilých a prevence 
podněcování nenávisti.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 82
BOD ODŮVODNĚNÍ 28

(28) Nelineární služby se liší od lineárních 
služeb, pokud jde o možnost volby a 
kontrolu ze strany uživatele i o dopad, který 
mají na společnost. Je proto odůvodněné
zavést méně přísnou regulaci pro nelineární 
služby, které by musely splňovat pouze
základní pravidla stanovená v článcích 3c až 
3h. 

(28) Nelineární služby se liší od lineárních 
služeb, pokud jde o stupeň volby 
realizované uživatelem. Proto může být 
v některých případech odůvodněné zavést 
méně přísnou regulaci pro nelineární služby, 
které by však musely splňovat základní 
pravidla stanovená v článcích 3c až 3h.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 83
BOD ODŮVODNĚNÍ 30

(30) Podle zásady proporcionality se 
opatření stanovená touto směrnicí omezují 
pouze na minimum nezbytné pro zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu. 
V případech, kdy je zapotřebí akce na úrovni 
Společenství, a za účelem zaručení existence 
oblasti, která je skutečně bez vnitřních 
hranic, pokud jde o audiovizuální mediální 
služby, musí směrnice zajistit vysokou 
úroveň ochrany cílů veřejného zájmu, 
zejména ochranu dětí a mladistvých i lidské 
důstojnosti.

(30) Podle zásady proporcionality se 
opatření stanovená touto směrnicí omezují 
pouze na minimum nezbytné pro zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu. 
V případech, kdy je zapotřebí akce na úrovni 
Společenství, a za účelem zaručení existence 
oblasti, která je skutečně bez vnitřních 
hranic, pokud jde o audiovizuální mediální 
služby, musí směrnice zajistit vysokou 
úroveň ochrany cílů veřejného zájmu, 
zejména ochranu dětí a mladistvých, práv 
osob se zdravotním postižením, zvláště těch, 
které mají zrakové nebo sluchové obtíže, i 
lidské důstojnosti.

Or. en

Odůvodnění

Práva lidí se zdravotním postižením nebo seniorů by měla být rovněž brána v úvahu.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 84
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Škodlivý obsah a škodlivé chování 
v audiovizuálních mediálních službách je 
nadále předmětem obav zákonodárců, 
zástupců průmyslu i rodičů. Objeví se 
rovněž nové otázky, zejména ve spojení 
s novými platformami a novými produkty. 
Je tedy nezbytné zavést pravidla na ochranu 
tělesného, duševního a mravního vývoje dětí 
a mladistvých i na ochranu lidské důstojnosti 
ve všech audiovizuálních mediálních 
službách a v audiovizuálních obchodních 
sděleních. 

(31) Škodlivý obsah a škodlivé chování 
v audiovizuálních mediálních službách je 
nadále předmětem obav zákonodárců, 
zástupců průmyslu i rodičů. Objeví se 
rovněž nové otázky, zejména ve spojení 
s novými platformami a novými produkty. 
Je tedy nezbytné chránit tělesný, duševní a 
mravní vývoj dětí a mladistvých i lidskou 
důstojnost ve všech audiovizuálních 
mediálních službách a v audiovizuálních 
obchodních sděleních. Předpisy Evropské 
unie nebo vnitrostátní předpisy pro 
dosažení potřebné úrovně takové ochrany 
budou přípustné pouze tehdy, pokud 
nebude k dispozici obvyklá právní ochrana, 
a tyto předpisy nesmí bránit obecnému 
uplatňování zásady země původu.

Or. en

Odůvodnění

Proti tomuto druhu zneužívání by mělo chránit obecné právo. Pokud tomu tak nebude, měli by 
vnitrostátní regulátoři být schopni konat. Vždy však musí obecně platit zásada země původu. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 85
BOD ODŮVODNĚNÍ 32

(32) Opatření přijatá na ochranu dětí a 
mladistvých a na ochranu lidské důstojnosti 
musí být v rovnováze se základním právem 
na svobodu projevu zakotveným v Listině 
základních práv Evropské unie. Cílem těchto 
opatření by tedy mělo být zajištění 
odpovídající úrovně ochrany dětí 
a mladistvých, zejména pokud jde o 
nelineární služby, ale nikoli zákaz obsahu 
určeného pouze dospělým jako takového.

(32) Opatření přijatá na ochranu dětí a 
mladistvých a na ochranu lidské důstojnosti 
musí být v rovnováze se základním právem 
na svobodu projevu zakotveným v Listině 
základních práv Evropské unie. Cílem těchto 
opatření by tedy mělo být zajištění 
odpovídající úrovně ochrany dětí 
a mladistvých, zejména pokud jde o lineární
služby, ale nikoli zákaz obsahu určeného 
pouze dospělým jako takového.
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla upravovat spíše lineární než nelineární služby.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 86
BOD ODŮVODNĚNÍ 33A (nový)

(33a) Pro dosažení odpovídající úrovně 
ochrany dětí a mladistvých by vnitrostátní 
regulační orgány měly určit časová pásma 
pro děti a definovat programy určené 
dětem.

Or. en

Odůvodnění

Protože neexistuje v celé EU jednotná definice „dětí“ a „dětských programů“ pro účely této 
směrnice, je nutné, aby vnitrostátní regulační orgány jasně definovaly časová pásma, ve 
kterých by měla platit pravidla pro vyšší stupeň ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 87
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, 
a aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 

vypouští se
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zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl být vypuštěn, protože příliš zatěžuje nelineární služby. 
Nelineární služby jsou ve skutečnosti v dobrém postavení pro šíření evropských děl. Bez 
omezení omezeného spektra nebo vysokých překážek vstupu a s dalšími možnostmi 
algoritmického a sociálního hledání mohou nelineární služby zajišťovat kulturní a jazykový 
obsah pro mezery na trhu, pokud nebudou existovat zbytečné náklady na dodržování 
předpisů. Nelineární služby proto mohou pro evropský obsah zajistit kulturní podporu, 
mediální pluralitu a široké, globální publikum, bez potřeby kvót. Členské státy budou chtít 
nadále podporovat produkci kulturních děl, ale toho lze stejně účinně dosáhnout pomocí 
mechanismů vnitrostátní podpory a podpory EU, které nenaruší trh.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 88
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, 
a aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 

(35) Bude důležité pravidelně přezkoumávat 
používání ustanovení týkajících se podpory 
evropských děl ze strany audiovizuálních 
mediálních služeb.
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evropských děl nabízených takovými 
službami.

Or. en

Odůvodnění

Nelineární služby by měly zůstat mimo oblast působnosti směrnice. Kromě toho je příliš brzy 
na stanovování kvót pro tyto nově vznikající služby a mohlo by to narušit jejich specializaci. 

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 89
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami.

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Tato podpora by mohla mít 
podobu zvýšené podpory investic 
napomáhajících evropské tvorbě, zejména 
tvorbě nezávislé, ve formě minimálních 
příspěvků úměrných obratu, a lepšího 
zviditelnění těchto děl pomocí požadavku, 
aby katalogy obsahovaly minimální podíl 
evropských děl nebo odkaz propagující díla 
v elektronických programových příručkách. 
Bude důležité pravidelně přezkoumávat 
používání ustanovení týkajících se podpory 
evropských děl ze strany audiovizuálních 
mediálních služeb. V rámci zpráv 
stanovených v čl. 3f odst. 3 by členské státy 
měly rovněž zohlednit zejména finanční 
příspěvek takových služeb k tvorbě 
evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami. Tyto zprávy budou rovněž 
hodnotit postavení děl nezávislých 
producentů.
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Or. fr

Odůvodnění

Nestačí jen formulovat nutnost podpory kulturní rozmanitosti – je třeba zavést praktická 
ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 90
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami.

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné, 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že oblast působnosti směrnice se týká televize a služeb podobných televizi, 
což byl původní záměr, a uznává se rozdíl mezi „hromadnými sdělovacími prostředky“ a 
„personalizovanými sdělovacími prostředky“.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 91
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
v případech, kde je to proveditelné,
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní 
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami.

(35) Nelineární audiovizuální mediální 
služby mají potenciál částečně nahradit 
lineární služby. V souladu s tím by měly 
podporovat tvorbu a šíření evropských děl, a 
aktivně tak přispívat k podpoře kulturní
rozmanitosti. Bude důležité pravidelně 
přezkoumávat používání ustanovení 
týkajících se podpory evropských děl ze 
strany audiovizuálních mediálních služeb. 
V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými 
službami.

Or. en

Odůvodnění

V roce 1989 bylo účelem tohoto článku hladce a postupně zavést pravidla podpory 
evropských děl. Nyní je v kontextu Lisabonské strategie nutné navrhnout v této oblasti 
náročnější pravidla na podporu růstu evropského audiovizuálního odvětví a udržení evropské 
bohaté kulturní rozmanitosti. Proto by členské státy neměly mít omluvu pro nevynaložení 
potřebného úsilí na podporu evropské tvorby.

Pozměňovací návrh, který předložil Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 92
BOD ODŮVODNĚNÍ 35A (nový)

(35a) Zdůrazňuje, že rozdíly mezi 
lineárními a nelineárními službami budou 
pro diváky stále méně významné, protože 
díky rozvoji digitálních služeb a hardwaru 
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budou lineární služby divákům dostupnější 
na přímé vyžádání. Z tohoto hlediska je 
důležité zajistit, aby tradiční subjekty 
televizního vysílání s lineárními službami 
nebyly finančně znevýhodněny oproti 
novým subjektům televizního vysílání a 
poskytovatelům mediálních služeb 
využívajícím dnešní nelineární služby. To 
by evropské subjekty televizního vysílání 
brzdilo v tvorbě vysoce kvalitního 
evropského obsahu a rozvoji celosvětové 
konkurenceschopnosti. Ze stejného důvodu 
je důležité, aby evropská pravidla 
financování programové tvorby nebránila 
novým poskytovatelům mediálních služeb 
v rozvoji v Evropě. To vyžaduje pružná, 
jednoduchá a obecná pravidla pro lineární 
služby i pro služby nelineární, s menším 
důrazem kladeným na odlišnou 
technologickou povahu mediálních služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 93
BOD ODŮVODNĚNÍ 36

(36) Při provádění článku 4 směrnice 
89/552/EHS ve znění pozdějších předpisů by 
členské státy měly stanovit, aby subjekty 
televizního vysílání začlenily přiměřený 
podíl evropských děl vyrobených 
v koprodukci nebo evropských děl 
zahraničního původu.

(36) Při provádění článku 4 směrnice 
89/552/EHS ve znění pozdějších předpisů by 
členské státy měly povzbuzovat 
poskytovatele mediálních služeb, aby 
v případech, kdy je to možné, podporovali 
výrobu evropských děl a přístup k nim.

Or. en

Odůvodnění

S větší různorodostí, kterou nabídne více služeb, jsou ustanovení o kvótách zbytečná. Existují 
účinnější způsoby, jak podpořit tvorbu a vysílání evropských děl.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 94
BOD ODŮVODNĚNÍ 38

(38) Dostupnost nelineárních služeb zvyšuje 
pro spotřebitele možnost výběru. Podrobná 
pravidla upravující audiovizuální obchodní 
sdělení se tedy v případě nelineárních služeb 
jeví jako neodůvodněná a z technického 
hlediska nesmyslná. Přesto by všechna 
audiovizuální obchodní sdělení měla 
dodržovat nejen pravidla o označování, ale 
rovněž základní stupeň kvalitativních 
pravidel, aby splňovala jasné cíle veřejného 
pořádku.

(38) Dostupnost nelineárních služeb zvyšuje 
pro spotřebitele možnost výběru. Podrobná 
pravidla upravující audiovizuální obchodní 
sdělení se tedy v případě nelineárních služeb 
jeví jako neodůvodněná a z technického 
hlediska nesmyslná. Kromě toho nelineární 
obchodní sdělení upravují obecné právní
předpisy i směrnice 2000/31/ES a odvětvové 
předpisy, například směrnice 2001/83/ES, 
která zakazuje veřejnou reklamu určitých 
léčiv.

Or. en

Odůvodnění

Nelineární obchodní sdělení již regulována jsou. Proto je toto ustanovení zbytečné. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 95
BOD ODŮVODNĚNÍ 40

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. Aby 
regulace zůstala přiměřená cílům obecného 
zájmu, musí umožnit určitou míru pružnosti, 
pokud jde o lineární audiovizuální mediální 
služby: zásada oddělení by se měla omezit 
na reklamu a teleshopping, umístění 
produktu by mělo být za určitých okolností 
povoleno a některá kvantitativní omezení by 
měla být zrušena. Skryté umístění produktu 
by však mělo být zakázáno. Zásada 
oddělení by neměla bránit v užívání nových 
reklamních technik.

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. Aby 
regulace zůstala přiměřená cílům obecného 
zájmu, musí umožnit určitou míru pružnosti, 
pokud jde o lineární audiovizuální mediální 
služby: zásada oddělení se nahrazuje 
zásadou transparentnosti a určení,umístění 
produktu by mělo být povoleno a 
kvantitativní omezení by měla být zrušena. 
Skryté umístění produktu je však zakázáno 
a každé umístění produktu za úplatu bude 
divákovi jasně určeno v čase a místě 
daného umístění.
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Or. en

Odůvodnění

Zásada transparentnosti a určení zajišťuje, že obchodní sdělení budou jako taková 
rozlišitelná, a ponechává prostor pro vývoj nových reklamních technik.

Umístění produktu je celosvětovou realitou a jeho povolení umožní všem evropským službám, 
aby získávaly další výnosy a byly více konkurenceschopné.

Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 96
BOD ODŮVODNĚNÍ 40

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. Aby 
regulace zůstala přiměřená cílům obecného 
zájmu, musí umožnit určitou míru pružnosti, 
pokud jde o lineární audiovizuální mediální 
služby: zásada oddělení by se měla omezit 
na reklamu a teleshopping, umístění 
produktu by mělo být za určitých okolností 
povoleno a některá kvantitativní omezení 
by měla být zrušena. Skryté umístění 
produktu by však mělo být zakázáno.
Zásada oddělení by neměla bránit v užívání 
nových reklamních technik.

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. 
Současně se reklama pomocí nových 
marketingových technik a digitálního 
marketingu stává mocnější. Aby regulace 
zůstala přiměřená cílům obecného zájmu, 
musí na jedné straně umožnit určitou míru 
pružnosti, pokud jde o lineární audiovizuální 
mediální služby. Zásada oddělení by se měla 
omezit na reklamu a teleshopping, podpora 
produkce by měla být za určitých okolností 
povolena. V tomto ohledu trvá zákaz skryté 
reklamy. Zásada oddělení by neměla bránit 
v užívání nových reklamních technik.

Or. en

Odůvodnění

Umístění produktu není slučitelné se zásadou oddělení. Využití umístění produktu představuje 
značný zásah do audiovizuální práce a způsobuje zmatení redakčního a propagačního 
obsahu. Pro udržení důvěryhodnosti médií je nutné nadále komplexně prosazovat zásadu 
oddělení. Za těchto okolností by měla být povolena pouze podpora produkce.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
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Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 97
BOD ODŮVODNĚNÍ 40

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. Aby 
regulace zůstala přiměřená cílům obecného 
zájmu, musí umožnit určitou míru pružnosti, 
pokud jde o lineární audiovizuální mediální 
služby: zásada oddělení by se měla omezit 
na reklamu a teleshopping, umístění 
produktu by mělo být za určitých okolností 
povoleno a některá kvantitativní omezení 
by měla být zrušena. Skryté umístění 
produktu by však mělo být zakázáno. Zásada 
oddělení by neměla bránit v užívání nových 
reklamních technik.

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a 
větší zodpovědnost při užívání 
audiovizuálních mediálních služeb. Aby 
regulace zůstala přiměřená cílům obecného 
zájmu, musí umožnit určitou míru pružnosti, 
pokud jde o lineární audiovizuální mediální 
služby. Skryté umístění produktu by však 
mělo být zakázáno. Zásada oddělení by 
neměla bránit v užívání nových reklamních 
technik.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité mít sladěná pravidla pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi 
mediálními službami používajícími různé technologie.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 98
BOD ODŮVODNĚNÍ 42

(42) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 
nových služeb umožnilo divákům větší 
možnost výběru, není nadále odůvodněná 
podrobná regulace týkající se zařazování 
reklamních šotů a mající za cíl chránit 
diváky. Směrnice nezvyšuje přípustný 
objem reklamy za hodinu, dává však 
subjektům televizního vysílání pružnost, 
pokud jde o její zařazování do míst, kde 
nepřiměřeně nenaruší celistvost pořadů.

(42) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 
nových lineárních a nelineárních služeb 
umožnilo daleko větší hospodářskou soutěž 
a divákům větší možnost výběru, není 
nadále odůvodněná podrobná regulace 
týkající se zařazování reklamních šotů 
a mající za cíl chránit diváky. Směrnice 
dává subjektům televizního vysílání 
pružnost, pokud jde o kvalitu, intervaly a 
naplánování zařazené reklamy.

Or. en
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Odůvodnění

Omezení reklamy by měla být zrušena, aby mohli evropští poskytovatelé mediálních služeb 
lépe konkurovat a udržet si příjmy pro financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu. 

Spotřebitel je nejlepším regulátorem objemu a druhu reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra a 
Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 99
BOD ODŮVODNĚNÍ 42

(42) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 
nových služeb umožnilo divákům větší 
možnost výběru, není nadále odůvodněná 
podrobná regulace týkající se zařazování 
reklamních šotů a mající za cíl chránit 
diváky. Směrnice nezvyšuje přípustný objem 
reklamy za hodinu, dává však subjektům 
televizního vysílání pružnost, pokud jde o 
její zařazování do míst, kde nepřiměřeně 
nenaruší celistvost pořadů.

(42) Ačkoli zvýšení počtu nových služeb 
umožnilo divákům větší možnost výběru, 
zásada zachování podrobné regulace 
týkající se zařazování reklamních šotů 
a mající za cíl chránit diváky je nadále 
v platnosti. Směrnice nezvyšuje přípustný 
objem reklamy za hodinu, dává však 
subjektům televizního vysílání pružnost, 
pokud jde o její zařazování do míst, kde 
nepřiměřeně nenaruší celistvost pořadů.

Or. it

Odůvodnění

Vzájemně sladěný soubor pravidel je důležitý pro hospodářskou soutěž mezi mediálními 
službami vycházejícími z různých technologií.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 100
BOD ODŮVODNĚNÍ 43

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, 
a proto omezuje možné přerušování 
filmových děl a filmů vytvořených pro 
televizi, jakož i některých kategorií pořadů, 
které nadále potřebují zvláštní ochranu. 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento předpis by zvýšil reklamní omezení pro zprávy a dětské programy ze 30 minut na 35 
minut bez jakéhokoli odůvodnění ze strany Komise. To je nejen v rozporu se zdůvodněním 
navrhované směrnice, ale nezamýšleným účinkem by bylo odrazení investic do zpráv a 
dětských programů, s pouze okrajově lepším dopadem na filmy.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 101
BOD ODŮVODNĚNÍ 43

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, a 
proto omezuje možné přerušování 
filmových děl a filmů vytvořených pro 
televizi, jakož i některých kategorií pořadů, 
které nadále potřebují zvláštní ochranu. 

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, 
ale rovněž akceptovat, že v daném odvětví 
nyní existuje nelítostná hospodářská 
soutěž. Proto lze v lineárních programech 
vkládat reklamu a šoty teleshoppingu 
během programů pouze tak, aby nebyla 
dotčena celistvost a hodnota programu 
s přihlédnutím k přirozeným předělům a 
době trvání a povaze programu a aby 
nebyla dotčena práva držitelů práv.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé služeb, kteří investují do filmů, by měli mít možnost refinancovat tento druh 
nákladného originálního obsahu pomocí výnosů z reklamy. Měla by však být respektována 
celistvost filmu a tok programu, jakož i ochrana držitelů autorských práv.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 102
BOD ODŮVODNĚNÍ 43

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, a 
proto omezuje možné přerušování 

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru. 
Reklamní šoty a šoty teleshoppingu lze 
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filmových děl a filmů vytvořených pro 
televizi, jakož i některých kategorií pořadů, 
které nadále potřebují zvláštní ochranu.

během programů zařazovat pouze ve formě, 
která se nedotýká práv podílníků nebo 
celistvosti a hodnoty programu, 
s přihlédnutím k přirozeným předělům a 
době trvání a povaze programu.

Or. es

Odůvodnění

Poskytovatelé audiovizuálních služeb potřebují zdroj financování, aby mohli dále produkovat 
finančně realizovatelné filmy. Je tedy nutné podporovat inzerenty, aby investovali do filmů, a 
přitom zajistit, aby nebyl obsah znehodnocen v důsledku nadměrné nebo špatně umístěné 
reklamy.

Zavedení obecné normy pro ochranu celistvosti filmů a hodnoty programů a ochranu práv 
podílníků otevře dveře budoucím investicím.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 103
BOD ODŮVODNĚNÍ 43

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, a 
proto omezuje možné přerušování filmových 
děl a filmů vytvořených pro televizi, jakož 
i některých kategorií pořadů, které nadále 
potřebují zvláštní ochranu. 

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní 
charakter evropského televizního prostoru, a 
proto omezuje možné přerušování filmových 
děl, jakož i některých kategorií pořadů, které 
nadále potřebují zvláštní ochranu.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro zařazování reklamy mají značný účinek na schopnost subjektů televizního 
vysílání investovat do nového evropského obsahu. Aby byly podpořeny investice do původního 
evropského obsahu a aby mohly subjekty televizního vysílání tento obsah nabízet zdarma 
evropským divákům, neměla by omezení zařazení reklamy platit pro filmy produkované pro 
televizi.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Pirilli, Roberta Angelilli a Cristiana Muscardini

Pozměňovací návrh 104
BOD ODŮVODNĚNÍ 43A (nový)

(43a) Určité kategorie programů, 
například programy pro děti a mladistvé, by 
měly být přiměřeným způsobem chráněny 
pomocí vhodných informací o obsahu nebo 
účinnými systémy filtrování.

Or. it

Odůvodnění

Směrnice by měla být schopná chránit užívání audiovizuálních systémů dětmi a mladistvými 
buď tím, že poskytne přesné informace o programech, které povedou rodiče při jejich volbě, 
nebo tím, že pomocí vhodných systémů filtrace umožní řádnou ochranu dětí a mladistvých i 
bez kontroly rodičů.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 105
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně 
bylo z větší části teoretické. Důležitější je 
limit reklamy za hodinu, protože se použije 
i během nejsledovanějšího času. Denní 
limit by tedy měl být zrušen, zatímco 
hodinový limit pro reklamu a šoty 
teleshoppingu by měl být zachován; 
kvantitativní omezení povoleného času na 
kanálech věnovaných reklamě nebo 
teleshoppingu se vzhledem k větším 
možnostem výběru pro spotřebitele rovněž 
nejeví nadále odůvodněné. Omezení na 20 
% reklamy v průběhu jedné hodiny však 
zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

vypouští se



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 52/92 AM\
Externí překlad

CS

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 106
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně bylo 
z větší části teoretické. Důležitější je limit 
reklamy za hodinu, protože se použije i 
během nejsledovanějšího času. Denní limit 
by tedy měl být zrušen, zatímco hodinový 
limit pro reklamu a šoty teleshoppingu by 
měl být zachován; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem k 
větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. Omezení 
na 20 % reklamy v průběhu jedné hodiny 
však zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

(44) Omezení množství reklamy denně a 
omezení reklamního času za hodinu by 
mělo být s malým počtem výjimek 
ukončeno. Zachování kontroly kvality je 
dostačující. 

Or. de

Odůvodnění

Je dostačující zajistit kvalitativní kontrolu reklamy. Kvantitativní požadavky lze v zájmu 
deregulace zrušit, zejména proto, že spotřebitelé jsou ochotni tolerovat pouze určité množství 
reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 107
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně bylo (44) Vzhledem k současnému a stále 
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z větší části teoretické. Důležitější je limit 
reklamy za hodinu, protože se použije i 
během nejsledovanějšího času. Denní limit 
by tedy měl být zrušen, zatímco hodinový 
limit pro reklamu a šoty teleshoppingu by 
měl být zachován; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem k 
větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. Omezení 
na 20 % reklamy v průběhu jedné hodiny 
však zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

konkurenčnějšímu stavu odvětví bude denní
a hodinový limit zrušen; kvantitativní 
omezení povoleného času na kanálech 
věnovaných reklamě nebo teleshoppingu 
vzhledem k větší konkurenci a možnostem 
výběru pro spotřebitele rovněž nejsou 
nadále odůvodněné.

Or. en

Odůvodnění

Omezení reklamy by měla být zrušena, aby mohli evropští poskytovatelé mediálních služeb 
lépe konkurovat a udržet si příjmy pro financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu. 

Spotřebitel je nejlepším regulátorem objemu a druhu reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 108
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně bylo 
z větší části teoretické. Důležitější je limit 
reklamy za hodinu, protože se použije i 
během nejsledovanějšího času. Denní limit 
by tedy měl být zrušen, zatímco hodinový 
limit pro reklamu a šoty teleshoppingu by 
měl být zachován; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem k 
větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. Omezení 
na 20 % reklamy v průběhu jedné hodiny 
však zůstává použitelné, s výjimkou časově 

(44) Denní limit by měl být zrušen a 
kvantitativní omezení povoleného času na 
kanálech věnovaných reklamě nebo 
teleshoppingu se vzhledem k větším 
možnostem výběru pro spotřebitele nejeví 
nadále odůvodněné.
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náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

Or. es

Odůvodnění

Poskytovatelé audiovizuálních služeb vyžadují větší pružnost, pokud jde o dobu trvání 
reklamy, aby byli v budoucnosti schopni financovat kvalitní programy.

Pozměňovací návrh, který předložil Herbert Reul

Pozměňovací návrh 109
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně bylo 
z větší části teoretické. Důležitější je limit 
reklamy za hodinu, protože se použije i 
během nejsledovanějšího času. Denní limit 
by tedy měl být zrušen, zatímco hodinový 
limit pro reklamu a šoty teleshoppingu by 
měl být zachován; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem k 
větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. Omezení 
na 20 % reklamy v průběhu jedné hodiny 
však zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

(44) Omezení množství reklamy denně bylo 
z větší části teoretické. Denní limit by tedy 
měl být zrušen; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem 
k větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. 

Or. de

Odůvodnění

Subjekty televizního vysílání potřebují větší pružnost, aby byli schopni nadále poskytovat 
vysoce kvalitní programy. Šoty na rozdělené obrazovce zabírají pouze část obrazovky. 
Reklamní obsah soutěží s aktuálním programem, který má stále přitahovat hlavní pozornost 
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diváka. 

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 110
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně bylo 
z větší části teoretické. Důležitější je limit 
reklamy za hodinu, protože se použije i 
během nejsledovanějšího času. Denní limit 
by tedy měl být zrušen, zatímco hodinový 
limit pro reklamu a šoty teleshoppingu by 
měl být zachován; kvantitativní omezení 
povoleného času na kanálech věnovaných 
reklamě nebo teleshoppingu se vzhledem k 
větším možnostem výběru pro spotřebitele 
rovněž nejeví nadále odůvodněné. Omezení 
na 20 % reklamy v průběhu jedné hodiny 
však zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

(44) Kvantitativní omezení povoleného času 
na kanálech věnovaných reklamě nebo 
teleshoppingu se vzhledem k větším 
možnostem výběru pro spotřebitele rovněž 
nejeví nadále odůvodněné. Omezení na 20 
% reklamy v průběhu jedné hodiny však 
zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 13 (čl. 18 bod 1).

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 111
BOD ODŮVODNĚNÍ 44

(44) Omezení množství reklamy denně 
bylo z větší části teoretické. Důležitější je 
limit reklamy za hodinu, protože se použije 
i během nejsledovanějšího času. Denní 

(44) Omezení na 20 % reklamy v průběhu 
jedné hodiny zůstává použitelné, včetně
časově náročnějších forem reklamy, jako 
jsou televizní propagace (telepromotion) 
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limit by tedy měl být zrušen, zatímco 
hodinový limit pro reklamu a šoty 
teleshoppingu by měl být zachován; 
kvantitativní omezení povoleného času na 
kanálech věnovaných reklamě nebo 
teleshoppingu se vzhledem k větším 
možnostem výběru pro spotřebitele rovněž 
nejeví nadále odůvodněné. Omezení na 20 
% reklamy v průběhu jedné hodiny však
zůstává použitelné, s výjimkou časově 
náročnějších forem reklamy, jako jsou 
televizní propagace (telepromotion) a okna 
teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

a okna teleshoppingu vyžadující více času 
vzhledem ke svým základním vlastnostem 
a způsobu prezentace.

Or. it

Odůvodnění

Vzájemně sladěný soubor pravidel je důležitý pro hospodářskou soutěž mezi mediálními 
službami vycházejícími z různých technologií.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 112
BOD ODŮVODNĚNÍ 44A (nový)

(44a) Ve filmových dílech a dílech 
výjimečně tvůrčí povahy by zařazování 
jakékoli reklamy mělo splňovat kritéria, 
která nenarušují celistvost díla ani 
nesnižují jeho hodnotu, i z hlediska 
vyprávění.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 113
BOD ODŮVODNĚNÍ 45

(45) Skrytá reklama je praktikou, kterou tato 
směrnice vzhledem k negativnímu účinku na 
spotřebitele zakazuje. Zákaz skryté reklamy 
se netýká oprávněného umístění produktu, 
jak je stanoveno v rámci této směrnice.

(45) Skrytá reklama je praktikou, kterou tato 
směrnice vzhledem k negativnímu účinku na 
spotřebitele zakazuje.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětluje odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 40. Za podmínek 
stanovených v pozměňovacím návrhu 14 k čl. 3h) (nový), použití „podpor produkce“ nespadá 
do zákazu skryté reklamy, umístění produktu je nadále zakázáno.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 114
BOD ODŮVODNĚNÍ 45

(45) Skrytá reklama je praktikou, kterou 
tato směrnice vzhledem k negativnímu 
účinku na spotřebitele zakazuje. Zákaz 
skryté reklamy se netýká oprávněného 
umístění produktu, jak je stanoveno 
v rámci této směrnice.

(45) Skrytá reklama je praktikou, kterou 
tato směrnice vzhledem k negativnímu 
účinku na spotřebitele zakazuje.

Or. it

Odůvodnění

Vzájemně sladěný soubor pravidel je důležitý pro hospodářskou soutěž mezi mediálními 
službami vycházejícími z různých technologií.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 58/92 AM\
Externí překlad

CS

Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 115
BOD ODŮVODNĚNÍ 46

(46) Umístění produktu je již skutečností 
ve filmových dílech a v audiovizuálních 
dílech vytvořených pro televizi, ale členské 
státy tuto praktiku regulují různě. Pro 
zajištění rovných podmínek, a tím pádem i 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu. Definice 
umístění produktu zde zavedená pokrývá 
jakoukoli podobu audiovizuálního 
obchodního sdělení, jež je tvořeno 
začleněním výrobku, služby, příslušné 
ochranné známky či zmínky o nich do 
pořadu, obvykle za úplatu nebo jinou 
protihodnotu. Je předmětem stejných 
kvalitativních pravidel a omezení jako 
reklama.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Soulad s následujícími pozměňovacími návrhy k čl. 3 písm. h).

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 116
BOD ODŮVODNĚNÍ 46

(46) Umístění produktu je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních dílech
vytvořených pro televizi, ale členské státy 
tuto praktiku regulují různě. Pro zajištění 
rovných podmínek, a tím pádem i zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu. Definice 
umístění produktu zde zavedená pokrývá 
jakoukoli podobu audiovizuálního 

(46) Podpora produkce je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních 
filmech vytvořených pro televizi, zejména 
ve Spojených státech, ale i v některých 
členských státech. Členské státy však
regulují a používají podporu produkce ve 
filmových dílech a audiovizuálních dílech 
vytvořených pro televizi různě. Proto se zdá, 
že je pro dosažení spravedlivé přeshraniční 
hospodářské soutěže nutné tuto otázku 
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obchodního sdělení, jež je tvořeno 
začleněním výrobku, služby, příslušné 
ochranné známky či zmínky o nich do 
pořadu, obvykle za úplatu nebo jinou 
protihodnotu. Je předmětem stejných 
kvalitativních pravidel a omezení jako 
reklama.

vyjasnit. Podpora produkce umožňuje 
opatrné využití vzácných zdrojů bez 
nevýhody spočívající v porušení zásady 
oddělení. Podpora produkce rovněž 
napomůže financování evropských 
nezávislých produkcí, aniž by byla 
ohrožena nezávislost a důvěryhodnost 
programu. Definice podpory produkce zde 
zavedená pokrývá začlenění výrobku, služby 
nebo ochranné známky do audiovizuálních 
mediálních služeb nutné z žurnalistických 
nebo tvůrčích důvodů, pokud nedochází 
k úplatě či předání jiné protihodnoty a 
neexistuje žádný redakční tlak ze strany 
inzerenta nebo vlastníka značky. Pokud 
využití podpor produkce vyžaduje 
z redakčních nebo uměleckých důvodů 
zmínku nebo uvedení zboží, služby, názvů, 
ochranných známek nebo činností výrobce 
komodit nebo poskytovatele služeb, je to 
provedeno bez zvláštního nebo přílišného 
zdůraznění. Podpora produkce rovněž 
zahrnuje nezávislá redakční rozhodnutí i 
využití produktů bez přílišného zvýraznění, 
jež jsou nedílnou součástí programu a 
usnadňují jeho výrobu, například použití 
značkových cen v audiovizuálních 
mediálních službách pro děti, jež může být 
pro diváky motivací k účasti a sledování 
programu. Programy třetích zemí, jež 
zahrnují podporu produkce, by měly být 
jasně určeny a jako takové označeny.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění vyjasňuje, co se rozumí přípustnými podporami produkce. Podpora produkce 
umožňuje obezřetné využití vzácných finančních zdrojů. Podpora produkce je v díle uváděna 
z redakčních, a nikoli propagačních důvodů, a její využití tedy nevede k záměně redakčního 
obsahu a obchodních forem komunikace. Tím se předchází riziku narušení zásady oddělení 
nebo omezení umělecké či žurnalistické svobody.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 117
BOD ODŮVODNĚNÍ 46

(46) Umístění produktu je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních dílech 
vytvořených pro televizi, ale členské státy 
tuto praktiku regulují různě. Pro zajištění 
rovných podmínek, a tím pádem i zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu. Definice 
umístění produktu zde zavedená pokrývá 
jakoukoli podobu audiovizuálního 
obchodního sdělení, jež je tvořeno 
začleněním výrobku, služby, příslušné 
ochranné známky či zmínky o nich do 
pořadu, obvykle za úplatu nebo jinou 
protihodnotu. Je předmětem stejných 
kvalitativních pravidel a omezení jako 
reklama.

(46) Umístění produktu je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních dílech 
vytvořených pro televizi, ale členské státy 
tuto praktiku regulují různě. Pro zajištění 
rovných podmínek, a tím pádem i zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu. Definice 
umístění produktu zde zavedená pokrývá 
jakoukoli podobu audiovizuálního 
obchodního sdělení, jež je tvořeno 
začleněním výrobku, služby, příslušné 
ochranné známky či zmínky o nich do 
lineárního pořadu, za úplatu nebo jinou 
protihodnotu. Je předmětem stejných 
kvalitativních pravidel a omezení jako 
reklama.

Or. en

Odůvodnění

Nelineární služby by měly zůstat mimo oblast působnosti směrnice.

Umístění produktu by mělo být takto klasifikováno pouze v případě, že došlo ke skutečné 
platbě. Je to legitimní zdroj příjmů, pokud existuje dostatečná transparentnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 118
BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Regulační orgány by měly být 
nezávislé na vládách členských států i na 
poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání 
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 

(47) Regulační orgány by měly být 
nezávislé na vládách členských států i na 
poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání 
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí, rovněž s výhledem na možné 
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a Komisí, zřízení nezávislého evropského úřadu, který 
by přijímal závazná rozhodnutí zaručující 
účinnější hospodářskou soutěž a 
podporující obecné podmínky nezbytné pro 
účinnější zajištění plurality informací a 
širší informovanosti o kulturních rozdílech,

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 119
BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Regulační orgány by měly být nezávislé 
na vládách členských států i na 
poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání 
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí,

(47) Regulační orgány by měly být nezávislé 
na vládách členských států i na 
poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání 
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí. Zvláštní rysy organizace 
regulačních orgánů ve vnitrostátních 
mediálních systémech by měly být 
chráněny. 

Or. de

Odůvodnění

Toto znění bere v úvahu různé vnitrostátní organizační formy dohledu v členských státech. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 120
BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Regulační orgány by měly být nezávislé 
na vládách členských států i na 

(47) Regulační orgány by měly být nezávislé 
na vládách členských států i na 
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poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání 
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí,

poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Jejich pravomoci ve věci kontroly 
obsahu by měly být omezeny na subjekty a 
zásady upravené touto směrnicí a mělo by 
být zajištěno, že tyto orgány nebudou 
v žádném případě vykonávat jakoukoli 
kontrolu pravdivosti informací. Pro 
zajištění správného používání této směrnice 
je nezbytná úzká spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a Komisí,

Or. es

Odůvodnění

Regulační orgány nejsou nijak povinny chránit základní práva. To je výhradně úlohou soudců 
a soudů. Umožnit regulačnímu orgánu, aby rozhodoval, zda je informace správná či nikoli, by 
znamenalo obnovení antiliberalistického ducha předešlé cenzury. Parlamentu si na to 
stěžovala řada občanů.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 121
ČL.1 BOD 1

Název (směrnice 89/552/EHS)

(1) Název se nahrazuje tímto: 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[č.] o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států 
upravujících provozování audiovizuálních 
mediálních služeb (směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách)“.

(1) Název se nahrazuje tímto: 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[č.] o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států 
upravujících provozování lineárních 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o lineárních audiovizuálních 
mediálních službách)“.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být aktualizována tak, aby bylo zajištěno, že bude z hlediska platformy 
neutrální, ale její působnost by neměla být rozšířena na nelineární služby.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 122
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES;

(a) „lineární audiovizuální mediální 
službou“ služba definovaná články 49 a 50 
Smlouvy, jejímž hlavním účelem je 
poskytování pohyblivých obrazů se zvukem 
nebo bez něj široké veřejnosti za účelem 
informování, zábavy nebo vzdělávání, a to 
prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES, a kromě toho se „lineární 
audiovizuální mediální službou“ rozumí 
služba, při které poskytovatel mediální 
služby rozhoduje o čase přenosu 
konkrétního pořadu a o programové 
skladbě, která je charakterizována 
chronologickým sledem různých programů. 
Pojem nezahrnuje komunikační služby, 
které zajišťují informace nebo jiná sdělení 
na jednotlivé vyžádání nebo „služby 
informační společnosti“, jak je definuje 
článek 1 směrnice 98/34/ES;

Or. en

Odůvodnění

Definici televizního vysílání je třeba změnit tak, aby zahrnovala služby, jež jsou svou povahou 
stejné jako tradiční služby vysílání programového schématu, ale liší se svou platformou.

Směrnice by však neměla být rozšířena na nelineární služby, které by měla nadále upravovat 
směrnice o elektronickém obchodu jakožto „služby informační společnosti“.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 123
ČL. 1 BOD 2
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Čl. 1 písm. (a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES;

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejímž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES. Tato definice nepokrývá 
služby informační společnosti, jak je 
definuje článek 1 směrnice 98/48/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že oblast působnosti směrnice se týká televize a služeb podobných televizi, 
což byl původní záměr, a uznává se rozdíl mezi „hromadnými sdělovacími prostředky“ a 
„personalizovanými sdělovacími prostředky“.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 124
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm.( a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES;

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
poskytovaná v rámci redakční odpovědnosti 
poskytovatele mediálních služeb definovaná 
články 49 a 50 Smlouvy, jejímž hlavním 
účelem je poskytování programů složených 
z pohyblivých obrazů se zvukem nebo bez 
něj široké veřejnosti za účelem informování, 
zábavy nebo vzdělávání, a to 
prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES. Tato směrnice nepokrývá tisk 
v tištěné a elektronické podobě nebo 
jakoukoli službu, jejímž hlavním účelem je 
poskytování zpráv, ve kterých není 
audiovizuální část hlavním prvkem. 
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Vnitrostátní ústavní ustanovení zaručující 
svobodu tisku budou dodržena;

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že oblast působnosti směrnice se týká televize a služeb podobných televizi, 
což byl původní záměr, a uznává se rozdíl mezi „hromadnými sdělovacími prostředky“ a 
„personalizovanými sdělovacími prostředky“.

Pozměňovací návrh, který předložil Herbert Reul

Pozměňovací návrh 125
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES;

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy,
poskytovaná v rámci redakční odpovědnosti 
poskytovatele mediálních služeb, jejímž 
hlavním účelem je poskytování programů 
složených z pohyblivých obrazů se zvukem 
nebo bez něj široké veřejnosti za účelem 
informování, zábavy nebo vzdělávání, a to 
prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 2002/21/ES, splňujících kritéria 
definice televizního vysílání podle čl. 1 
písm. c) nebo nelineární služby podle čl. 1 
písm. e).

Směrnice se nepoužije na tisk v tištěné a 
elektronické podobě, ve kterém nepřevažuje 
audiovizuální prvek. Vnitrostátní ústavní 
ustanovení zaručující svobodu tisku musí 
být dodržena;

Or. de
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Odůvodnění

„Audiovizuální mediální služba“ je obecný název pro televizní programy (lineární služby) a 
nelineární služby. Pro přesnější odlišení audiovizuálních mediálních služeb a ostatních 
audiovizuálních služeb je nutné vyjasnit, že poskytování pohyblivých obrázků se skládá 
z programů, za které nese poskytovatel mediálních služeb redakční odpovědnost. 

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 126
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES;

(a) „audiovizuální mediální službou“ služba 
definovaná články 49 a 50 Smlouvy, jejíž 
hlavním účelem je poskytování pohyblivých 
obrazů se zvukem nebo bez něj široké 
veřejnosti za účelem informování, zábavy 
nebo vzdělávání, a to prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/21/ES, včetně doprovodných 
teletextů;

Or. de

Odůvodnění

Je nutné, aby směrnice upravovala i doprovodné teletexty. 

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 127
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (b) (směrnice 89/552/EHS)

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální 

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální 
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mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby;

mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby. Tato definice nezahrnuje 
fyzické nebo právnické osoby, které pouze 
obsah přenášejí nebo jej sestavují do 
balíčků nebo nabízejí na prodej balíčky 
takových služeb, za které nesou redakční 
odpovědnost třetí strany;

Or. en

Odůvodnění

Pouhé nabídky sestavování obsahu do balíčků, přenášení nebo dalšího prodeje obsahu, za 
který nesou redakční odpovědnost třetí strany jako poskytovatelé mediálních služeb, nejsou 
zahrnuty do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 128
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (b) (směrnice 89/552/EHS)

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální 
mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby;

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální 
mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby. Služby, které spočívají pouze 
v sestavování obsahu vyrobeného třetí 
stranou do balíčků, jeho přenosu, 
skladování nebo přepravě, do této definice 
nespadají;

Or. en

Odůvodnění

Pouhá funkce sestavování obsahu, za který již nesou redakční odpovědnost třetí strany, do 
balíčků, jeho přenášení, skladování nebo přeprava by neměly být upraveny touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 129
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (b) (směrnice 89/552/EHS)

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální 
mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby;

(b) „poskytovatelem lineárních 
audiovizuálních mediálních služeb“ fyzická 
nebo právnická osoba, která má redakční 
odpovědnost za volbu audiovizuálního 
obsahu v audiovizuální mediální službě a 
určuje posloupnost, v jaké vysílá;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 písm. (a).

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 130
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o 
programové skladbě rozhoduje poskytovatel 
mediálních služeb;

(c) „lineární službou“ (např. televizním 
vysíláním) audiovizuální mediální služba 
zahrnující počáteční přenos televizních 
programů v kódované nebo nekódované 
formě neurčitému počtu potenciálních 
diváků, kterým jsou takové obrazy 
sdělovány nebo přenášeny současně bez 
ohledu na způsob přenosu;

Or. de

Odůvodnění

Definice „lineární služby“ by měla zdůrazňovat i to, že takové služby jsou technologicky 
neutrální.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 131
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o 
programové skladbě rozhoduje poskytovatel
mediálních služeb;

(c) „lineární službou“ nebo „televizním 
vysíláním“ lineární audiovizuální mediální 
služba, při které je neurčitému počtu 
potenciálních diváků současně přenášen 
chronologický sled programů v čase, 
o kterém rozhoduje poskytovatel 
mediálních služeb podle programové 
skladby;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 132
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o programové 
skladbě rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb;

(c) „lineární službou“ včetně „televizního 
vysílání“ lineární audiovizuální mediální 
služba, kdy o čase přenosu konkrétního 
pořadu rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb na základě pevné programové 
skladby, kterou stanovil;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění jednoho z klíčových pojmů směrnice: lineární služby.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 133
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o 
programové skladbě rozhoduje poskytovatel
mediálních služeb;

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, ve které je 
obsah sdělován neurčitému počtu 
potenciálních uživatelů současně;

Or. en

Odůvodnění

Definice lineárních služeb by měla vycházet z kontextu, ve kterém se uživatelé dostávají 
k obsahu. To je důležité pro účely definování nutnosti regulatorní ochrany uživatelů.

Určení autorů redakčních rozhodnutí významných pro účely regulace obsahu může být pro 
další postup regulačních orgánů stále obtížnější. Stejně tak mohou v nadcházejících letech 
projít zásadními změnami existence a samotná definice programové skladby.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 134
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o 
programové skladbě rozhoduje poskytovatel 
mediálních služeb;

(c) „lineární službou“ nebo „televizním 
vysíláním“ přenos různých programů 
v kódované nebo nekódované formě a 
v chronologickém sledu pomocí jakýchkoli 
prostředků. Tyto programy jsou přenášeny 
do zařízení uživatele v čase, o kterém 
rozhoduje poskytovatel mediálních služeb 
v souladu s programovou skladbou;

Or. xm
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Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 135
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o programové 
skladbě rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb;

(c) „televizním vysíláním“ lineární 
audiovizuální mediální služba, 
charakterizovaná jako sled programů 
obsahujících různorodé redakčně 
upravované nabídky obsahu, kdy o čase 
přenosu konkrétního pořadu a o programové 
skladbě rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Definice lineárních mediální služeb musí obsahovat pouze televizní nabídky. Jedná se pouze o 
případy, kdy poskytovatel mediální služby určuje programovou skladbu s různorodou 
redakčně upravenou nabídkou obsahu.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia a Monica 
Frassoni

Pozměňovací návrh 136
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (d) (směrnice 89/552/EHS)

(d) „subjektem televizního vysílání“ 
poskytovatel lineárních audiovizuálních 
mediálních služeb;

(d) „subjektem televizního vysílání“ 
poskytovatel televizních programů a 
lineárních audiovizuálních mediálních 
služeb;

Or. it
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Odůvodnění

Cílem je vyjasnit pojem lineárních služeb.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 137
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba obsahující nabídku 
audiovizuálního obsahu, který redakčně 
upravil a sestavil provozovatel mediální 
služby, a pokud to uživatel požaduje, 
individuální přenos programu;

Or. de

Odůvodnění

Vysvětluje pojem „nelineární služba“ jako mediální službu na vyžádání. 

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 138
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba poskytovaná 
prostřednictvím elektronické komunikační 
sítě ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady, včetně kabelové, satelitní, pozemní 
televize, IP televize nebo mobilních sítí, 
která má tato další kritéria:
- uživatel zadává individuální požadavek na 
konkrétní službu (včetně předplatného) na 
základě nabídky obsahu, který vybral 
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poskytovatel mediální služby;
- služba zahrnuje obsah, který může být 
zobrazován rovněž prostřednictvím lineární 
služby, např. celovečerní filmy, sportovní 
přenosy a pořady ve formátu již 
připraveném pro televizní přenos, jako jsou 
situační komedie, dokumentární filmy, 
dětské pořady a původní dramatické 
pořady;
- služba je zaměřena na stejný hromadný 
trh jako lineární služba;
- služba je založena na vlastnictví 
distribučních práv k různorodému katalogu 
programů;
- formát, podoby a prostředky přístupu ke 
službě mohou vést uživatele k tomu, aby 
očekával stejnou právní ochranu, jaká se 
používá pro lineární služby;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh podporuje cíl zpravodaje, kterým je rozšířit oblast působnosti směrnice 
na služby podobné televizi v nelineární oblasti, a doplňuje další dvě kritéria ke kritériím 
uvedeným v návrhu zpravodaje (stejný trh a vlastnictví různorodého katalogu). Návrh se 
rovněž snaží zlepšit druhé zpravodajovo kritérium (navrhuje se „obsahuje programy“ 
namísto „zahrnuje obsah“), aby se předešlo přijetí právního předpisu s nadměrně širokou 
působností.

To je rovněž v souladu s vlastním návrhem Komise. Body odůvodnění 13 a 14 uvádějí, že 
směrnice by měla platit pouze pro služby, které mají povahu „hromadných sdělovacích 
prostředků“. Tento záměr pomáhají v oblasti nelineárních služeb definovat dvě další kritéria:

a) rozšíření oblasti působnosti směrnice bylo částečně odůvodněno z hlediska nutnosti 
dosáhnout „rovných podmínek“ pro tradiční subjekty televizního vysílání i poskytovatele 
nelineárních služeb. Z toho plyne, že povinnosti by měly být ukládány pouze těm 
poskytovatelům nelineárních služeb, kteří působí na stejném trhu jako tradiční subjekty 
televizního vysílání. Právní předpisy EU o hospodářské soutěži spojují definici trhu částečně s 
potenciálem náhrady na straně nabídky. V oblasti audiovizuálních služeb je tento potenciál 
omezen časem a penězi nutnými k sestavení různorodého programového katalogu.

b) Pouze služby s různorodým programem budou schopny oslovit stejný hromadný trh jako 
hlavní subjekty televizního vysílání.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 139
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu nebo druhu vysílaného 
programu rozhoduje nebo je schopen jej 
ovlivnit, a to na základě nabídky obsahu, 
který vybral poskytovatel mediální služby,
nebo kdy poskytovatel mediální služby 
přizpůsobuje službu výslovným preferencím 
uživatele;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má lépe zohlednit různé způsoby přizpůsobování služby očekáváním 
uživatele.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 140
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy uživatel zadává 
individuální požadavek na přenos 
konkrétní audiovizuální mediální služby na 
základě nabídky obsahu, který nabídl 
poskytovatel mediální služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 141
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ jakákoli 
audiovizuální mediální služba, která není 
„službou lineární“;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi a Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 142
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy uživatel individuálně 
žádá o přenos konkrétní audiovizuální 
mediální služby na základě širokého výběru 
sestaveného v rámci redakční odpovědnosti 
poskytovatele mediálních služeb;

Or. it

Odůvodnění

Je důležité definovat pojem „nelineární služby“ jako mediální služby vytvořené v redakční 
odpovědnosti poskytovatele služeb a dostupné uživateli na vyžádání.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 143
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální (e) „nelineární službou“ audiovizuální 
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mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

mediální služba, kdy čas přenosu 
konkrétního pořadu určuje uživatel, a to na 
základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby, nebo kritérií 
určujících pořadí, ve kterém se služba 
dodává;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má mezi nelineární služby potenciálně kryté směrnicí začlenit 
softwarově generované služby založené na preferencích.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 144
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy uživatel zadává 
individuální požadavek na konkrétní službu 
a rozhoduje o čase přenosu této služby 
rozhoduje uživatel, a to na základě nabídky 
obsahu, který vybral poskytovatel mediální 
služby;

Or. en

Odůvodnění

Při definování nelineárních audiovizuálních mediálních služeb je důležité zdůraznit 
individuální poptávku spotřebitele po konkrétní audiovizuální mediální službě.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 145
ČL. 1 BOD 2
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Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, poskytovaná 
prostřednictvím elektronické komunikační 
sítě ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady, kdy o čase přenosu konkrétního 
pořadu rozhoduje pomocí individuálního 
požadavku uživatel, a to na základě nabídky 
obsahu, který vybral poskytovatel mediální 
služby, a služba má následující rysy: 
uživatel zadává individuální požadavek na 
konkrétní službu (včetně předplatného) na 
základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

Or. xm

Odůvodnění

Zásada technologické neutrality v této směrnici ve vztahu k poskytovatelům lineárních a 
nelineárních mediálních služeb znamená, že není třeba specifikovat přenosové technologie.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 146
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a to 
na základě nabídky obsahu, který vybral
poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ audiovizuální 
mediální služba, kdy čas přenosu 
konkrétního pořadu určují uživatelé 
pomocí individuálního požadavku, a to na 
základě nabídky obsahu, který redakčně 
upravil a sestavil poskytovatel mediální 
služby;

Or. en
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Odůvodnění

Definice lineárních služeb by měla vycházet z kontextu, ve kterém se uživatelé dostávají 
k obsahu. To je důležité pro účely definování nutnosti regulatorní ochrany uživatelů. Jedná se 
i o vysvětlení pojmu „nelineární služba“ jako mediální služby na vyžádání.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 147
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (f) (směrnice 89/552/EHS)

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální 
služby a jsou určeny k přímé či nepřímé 
podpoře zboží, služeb či obrazu fyzické či 
právnické osoby provozující hospodářskou 
činnost;

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které jsou přenášeny jako součást 
audiovizuální mediální služby a jsou určeny 
k přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či 
obrazu právnické osoby provozující 
hospodářskou činnost;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 148
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (f) (směrnice 89/552/EHS)

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální 
služby a jsou určeny k přímé či nepřímé 
podpoře zboží, služeb či obrazu fyzické či
právnické osoby provozující hospodářskou 
činnost;

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které jsou přenášeny jako součást lineární 
audiovizuální mediální služby a jsou určeny 
k přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či 
obrazu fyzické či právnické osoby 
provozující hospodářskou činnost;
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 13 vysvětlující rozšíření směrnice na nelineární služby. 
Původní znění ponechává otevřenou možnost, že reklama může podléhat celé škále povinností 
pro lineární televizi, i pokud je užívána jako nelineární (například netvoří součást lineární 
programové skladby, uživatelé mají pro zobrazení daného materiálu zmáčknout interaktivní 
tlačítko). Nelineární reklama je ze své definice kontrolována divákem, a není tedy žádný 
zjevný důvod, proč by měla podléhat přísnějším ustanovením než například reklama v 
časopise.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 149
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (f) (směrnice 89/552/EHS)

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální 
služby a jsou určeny k přímé či nepřímé 
podpoře zboží, služeb či obrazu fyzické či
právnické osoby provozující hospodářskou 
činnost;

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální 
služby nebo jsou jejich součástí a jsou 
určeny k přímé či nepřímé podpoře zboží, 
služeb či obrazu fyzické či právnické osoby 
provozující hospodářskou činnost, za úplatu 
nebo podobnou protihodnotu nebo pro 
účely vlastní propagace;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice by měla jasně obsahovat finanční nebo jinou protihodnotu za takový druh 
sdělení.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 150
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (f) (směrnice 89/552/EHS)
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(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální 
služby a jsou určeny k přímé či nepřímé 
podpoře zboží, služeb či obrazu fyzické či 
právnické osoby provozující hospodářskou 
činnost;

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které jsou přenášeny jako součást 
audiovizuální mediální služby a jsou určeny 
k přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či 
obrazu právnické osoby provozující 
hospodářskou činnost;

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění vyjasňuje, že audiovizuální obchodní sdělení jsou přenášena jako součást 
audiovizuální mediální služby. Tím se přihlíží k většímu rozsahu funkcí nových mediálních 
služeb a k tomu, že uživatel má větší kontrolu nad audiovizuálním obchodním sdělením, které 
přebírá.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 151
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
taková prezentace má podle subjektu 
televizního vysílání sloužit jako reklama a 
mohla by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Rovněž zahrnuje 
podprahovou a neurčenou reklamu. 
Prezentace se považuje za úmyslnou 
zejména tehdy, je-li prováděna za úplatu 
nebo jinou protihodnotu;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 152
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
poskytovatel mediální služby úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

Or. de

Odůvodnění

Zákaz skryté reklamy by neměl platit pouze pro subjekty televizního vysílání, ale pro všechny 
dodavatele audiovizuálních služeb. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gianni De Michelis

Pozměňovací návrh 153
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
snaží se uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;
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Or. en

Odůvodnění

Náhrada slov „mohl by uvést“ slovy „snaží se uvést“ posiluje výklad toho, co může skrytá 
reklama znamenat a vyjasňuje situaci pro poskytovatele mediálních služeb. 

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 154
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
poskytovatel mediální služby úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

Or. en

Odůvodnění

Skrytá reklama poškozuje spotřebitele, a proto by měla být zakázána v lineárních i 
nelineárních audiovizuálních mediálních službách.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 155
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

Nemá vliv na anglické znění.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 156
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
subjekt televizního vysílání úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou“ ústní nebo obrazová 
prezentace zboží, služeb, jména, ochranné 
známky nebo činností výrobce zboží nebo 
poskytovatele služeb v pořadech, jestliže 
poskytovatel mediální služby úmyslně uvede 
takovou prezentaci s reklamním cílem a 
mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

Or. en

Odůvodnění

Skrytá reklama by měla být zakázána ve všech službách upravených směrnicí. 

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia a Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 157
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli 
podoba audiovizuálního obchodního 
sdělení, jež je tvořeno začleněním výrobku, 
služby, příslušné ochranné známky či 
zmínky o nich do audiovizuálních 
mediálních služeb, obvykle za úplatu nebo 
jinou protihodnotu.“

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k čl. 3 písm. (h).

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 158
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o 
nich do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou 
protihodnotu.“

(k) „podporou produkce“ začlenění 
výrobku, služby nebo ochranné známky do 
audiovizuálních mediálních služeb nutné 
z žurnalistických nebo tvůrčích důvodů, 
pokud nedochází k úplatě či předání jiné 
protihodnoty a neexistuje žádný redakční 
tlak ze strany inzerenta nebo vlastníka 
značky a žádné přílišné zvýraznění.

Or. en

Odůvodnění

Článek definuje tento nově zavedený termín „podpora produkce“.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 159
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu.“

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, za 
úplatu nebo jinou protihodnotu.“ Právní 
definice umístění produktu nezahrnuje 
ceny udělované v programech a značkové 
reklamní produkty v programech.“
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Or. en

Odůvodnění

Definice umístění produktu by měla obsahovat jasný požadavek na úplatu nebo podobnou 
protihodnotu, aby byly vyloučeny případy, kdy se produkty objevují jako nezávislá součást 
programu a jejich zařazení vychází z nezávislého – a nikoli obchodního – redakčního 
rozhodnutí. Kromě toho je důležité, aby nová úprava umístění produktu náhodně nestavěla 
mimo zákon již existující a zákonně prováděné programové formáty.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 160
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu.“

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do lineárních audiovizuálních mediálních 
služeb, za úplatu nebo jinou protihodnotu ve 
prospěch poskytovatele audiovizuální 
mediální služby.“

Or. en

Odůvodnění

Umístění produktu by mělo být takto klasifikováno pouze v případě, že došlo ke skutečné 
platbě. 

Pravidla pro umístění produktu by měla platit jen pro lineární služby.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 161
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba (k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
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audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu.

audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či stručné a 
nenápadné zmínky o nich do 
audiovizuálních mediálních služeb, obvykle 
za úplatu nebo jinou protihodnotu.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem stručného a nenápadného umístění produktu je udržet kvalitu obsahu a objektivitu 
audiovizuální mediální služby.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 162
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu.“

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu. 
Právní definice umístění produktu 
nezahrnuje ceny udělované v programech a 
značkové reklamní produkty 
v programech.”

Or. es

Odůvodnění

Definice umístění produktu by měla vylučovat případy, kdy produkty tvoří nezávislou součást 
programu (například jako běžné vybavení) a jejich zařazení vychází z nezávislého a nikoli 
obchodního redakčního rozhodnutí. Jinak by pravidla pro umístění produktu negativně 
ovlivnila redakční rozhodování o používání předmětů denní potřeby v audiovizuální produkci.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 163
ČL. 1 BOD 2
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Čl. 1 písm. (k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby,
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu.“

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, 
příslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do lineárních programů, za úplatu nebo 
jinou protihodnotu.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vysvětluje, že toto pravidlo platí zásadně pro lineární služby a programy 
uváděné v lineárních službách.

Spojení „obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu“ ponechává definici umístění produktu 
příliš širokou. Mohla by zahrnovat všechny formy produktů nebo služeb rozlišitelné 
v programu a poskytnuté zdarma. Tomu se říká umístění rekvizit a účelem není reklama, proto 
by se z hlediska pravidel pro určování nemělo jednat o umístění produktu. Ve skutečnosti není 
možné získat jistotu, že došlo k dohodě bez určité formy úplaty, protože ta zakládá smluvní 
povinnost uvést produkt. Bez takové smluvní povinnosti nelze umístění považovat za obchodní 
sdělení.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 164
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „evropskými díly“:
a) díla pocházející z členských států;
b) díla pocházející z evropských třetích 
zemí, které jsou smluvními stranami 
evropské úmluvy Rady Evropy 
o přeshraniční televizi a které splňují 
podmínky odstavce 2 níže;
c) díla vytvořená v koprodukci v rámci 
dohod souvisejících s audiovizuálním 
odvětvím, které byly uzavřeny mezi 
Evropským společenstvím a třetími zeměmi 
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a splňující podmínky stanovené v každé 
takové dohodě.
Použití ustanovení písmen b) a c) je 
podmíněno tím, že díla pocházející 
z členských států nebudou v dané třetí zemi 
předmětem diskriminujících opatření.

2. Díla uvedená v odst. 1 písm. a) a b) jsou 
díla vytvořená hlavně s autory a pracovníky 
s bydlištěm v jednom nebo více státech 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) za 
předpokladu, že splňují jednu 
z následujících tří podmínek:
a) vyrobil je jeden nebo více producentů se 
sídlem v jednom nebo více těchto státech; 
nebo
b) nad produkcí děl dohlíží a uplatňuje 
skutečnou kontrolu jeden nebo více 
producentů se sídlem v jednom nebo více 
těchto státech; nebo
c) příspěvek koproducentů z těchto států 
k celkovým nákladům produkce je 
převažující a koprodukce není pod 
kontrolou jednoho nebo více producentů se 
sídlem mimo tyto státy.
3. Díla, která nejsou evropskými díly ve 
smyslu odstavce 1, ale jsou vytvořena 
v rámci dvoustranných koprodukčních 
dohod uzavřených mezi členskými státy a 
třetími zeměmi, se považují za evropská díla 
za předpokladu, že koproducenti ze 
Společenství 
pokryjí většinovou část celkových nákladů 
produkce a produkce není pod kontrolou 
jednoho nebo více producentů se sídlem 
mimo území členských států.”

Or. en

Odůvodnění

Definice evropských děl by měla být zařazena do tohoto článku, namísto aby tvořila článek 
samostatný.
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Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 165
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „zpravodajskou agenturou“ 
velkoobchodní dodavatel audiovizuálních 
zpráv pro poskytovatele lineárních 
audiovizuálních mediálních služeb a nikoli 
služeb dodávaných přímo veřejnosti.”

Or. en

Odůvodnění

Dodatečná definice má vyjasnit a zúžit oblast působnosti „práv na krátké zpravodajství“ 
navržených v čl. 3 písm. (b). Článek konkrétně zužuje pojem „zprostředkovatelé“ v původním 
návrhu na služby zpravodajských agentur, pouze v případě, že poskytují služby subjektům 
televizního vysílání. Definice vychází z definice subjektu televizního vysílání v navrženém čl. 1 
písm. (d) i z klasifikace služeb zpravodajských agentur užívané pro účely Všeobecné dohody o 
obchodu a službách WTO. Zpravodajské agentury již nyní dodávají subjektům lineárního 
televizního vysílání většinu jejich hlavních zahraničních zpráv, a proto jsou praktickým a 
vhodným médiem pro uplatnění práva na krátké zpravodajství.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 166
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „ratingem mediální sledovanosti“ 
odhad počtu posluchačů/diváků/čtenářů 
rozhlasového respektive televizního 
vysílání.

Or. it

Odůvodnění

Pro účely směrnice je nezbytné zavést definici „ratingu sledovanosti“.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra a 
Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 167
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „ratingem sledovanosti, kvality, 
oblíbenosti a vysílání“ odhad počtu 
posluchačů/diváků/čtenářů televizního 
respektive rozhlasového vysílání.

Or. it

Odůvodnění

Pro účely směrnice je nezbytné zavést definici „ratingu sledovanosti“.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra a 
Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 168
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „orgánem určujícím rating“ 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
odpovědná za organizaci a/nebo provádění 
průzkumů pro účely stanovení ratingu 
sledovanosti, kvality, oblíbenosti a vysílání.

Or. it

Odůvodnění

Pro účely směrnice je nezbytné zavést definici ratingu sledovanosti a orgánů určujících rating 
sledovanosti (viz pozměňovací návrh k článku 20a (nový)). 
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Pozměňovací návrh, který předložil Gianni De Michelis

Pozměňovací návrh 169
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (ka) a (kb) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „integrací produktu“ situace, kdy je 
produkt konkrétně zmíněn postavou nebo 
hercem, který otevřeně vyjadřuje podporu 
produktu, takový produkt je integrován do 
scénáře programu, a tím ovlivňuje 
odpovědnost a redakční nezávislost 
poskytovatele mediálních služeb;
(kb) „přílišným zvýrazněním“ vtíravé 
vizuální zobrazení produktu na obrazovce.” 

Or. en

Odůvodnění

Oddělení tří pojmů umístění produktu, integrace produktu a přílišného zvýraznění zajišťuje 
větší ochranu diváka a právní jistotu pro poskytovatele mediálních služeb.
Znamená to, že žádnému obchodnímu produktu nebo službě nelze v žádném programu 
poskytovat přílišné zvýraznění. Konkrétně musí být každá zmínka o takovém produktu 
omezena na to, co lze jasně odůvodnit redakčními požadavky samotného programu.
Podobně bude s jasnější definicí integrace produktu možné zajistit ochranu redakční 
nezávislosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 170
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (kb) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(kb) „ratingem oblíbenosti programu“ 
hodnocení toho, jak program ocenili 
posluchači/diváci/čtenáři televizního 
respektive rozhlasového vysílání. 

Or. it



AM\622816CS.doc PE 376.424v01-00 92/92 AM\
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Pro účely směrnice je nezbytné zavést definici „ratingu oblíbenosti“.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 171
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (kc) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(kc) „ratingem kvality programu“ 
hodnocení programu ve vztahu k určitým 
předem stanoveným parametrům.

Or. it

Odůvodnění

Pro účely směrnice je nezbytné zavést definici „ratingu kvality programu“.


	622816cs.doc

