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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w 
sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 25
PUNKT UZASADNIENIA 1A (nowy)

(1 a) Rewizja dyrektywy 89/552/EWG 
winna być w szczególności nakierowana na 
sprzyjanie zmianom i wspieranie 
konkurencji na rynku światowym w 
ramach przemysłu medialnych usług 
audiowizualnych. Bardziej liberalne i 
dokładniej określone ramy prawne działać 
będą, zgodnie z zasadami strategii 
lizbońskiej, na rzecz wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz 
wdrażania innowacji.

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
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Frassoni

Poprawka 26
PUNKT UZASADNIENIA 2A (nowy)

2a) Wolność i pluralizm mediów stanowią 
podstawowy wymóg pełnego poszanowania 
swobody wypowiedzi i prawa do informacji, 
a orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka uznaje obowiązek państw 
członkowskich ochrony pluralizmu mediów 
i, o ile to właściwe, przyjęcia środków do 
zapewnienia go.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na zasadzie, według której media są dobrem kulturowym i 
gospodarczym. W związku z tym dyrektywa musi uwzględniać obydwa kryteria, podobnie jak 
obowiązujące aktualnie przepisy.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 27
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 
szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług.

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji, edukacji i kultury, a także sama 
specyfika usług audiowizualnych, które 
stanowią jednocześnie dobro kulturowe i 
gospodarcze, uzasadniają zastosowanie 
szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług, zwłaszcza w celu zachowania 
wolności i praw podstawowych zapisanych 
w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz w Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych ONZ, jak 
również w celu zapewnienia ochrony dzieci 
i młodzieży, osób wymagających 
szczególnego traktowania lub osób 
niepełnosprawnych.
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Or. fr

Uzasadnienie

Usługi audiowizualne należy rozważyć z perspektywy ich wartości handlowej oraz 
kulturalnej.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Poprawka 28
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 
szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług.

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 
szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług. Media powinny dostarczać 
obywatelom środków służących krytycznej 
interpretacji rzeczywistości i lepszemu 
wykorzystaniu coraz większej ilości 
informacji, którymi są bombardowani, 
zgodnie z zaleceniem Rady Europy 1466 
(2000). Ponadto, dzięki właściwemu 
uregulowaniu tych usług obywatel 
powinien mieć możliwość wybrania 
najbardziej odpowiadających mu mediów i 
rodzaju komunikacji, mogąc tym samym w 
pełni korzystać ze swojego prawa do 
informacji i swobody wypowiedzi.

Or. it

Uzasadnienie

Uzupełnienie w oparciu o zasadę, zgodnie z którą media są jednocześnie dobrami 
gospodarczymi i kulturalnymi, a dyrektywa powinna zatem uwzględniać obydwa kryteria.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 29
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych i treści, jakie zawierają, 
dla społeczeństw, demokracji i kultury 



PE 376.424v01-00 4/96 AM\622816PL.doc

PL

szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług.

uzasadnia zastosowanie szczególnych 
przepisów w odniesieniu do tych usług, 
mających przede wszystkim na celu 
ochronę i wzmocnienie pluralizmu 
wszelkich form informacji.

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 30
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 
szczególnych przepisów w odniesieniu do 
tych usług.

(3) Znaczenie medialnych usług 
audiowizualnych dla społeczeństw, 
demokracji i kultury uzasadnia zastosowanie 
w ograniczonym zakresie szczególnych 
przepisów w odniesieniu do tych usług,
jednakże jedynie w przypadku absolutnej 
konieczności.

Or. en

Uzasadnienie

Aby medialne usługi audiowizualne mogły stać się konkurencyjne, konieczne jest odstąpienie 
od zbędnych uregulowań prawnych.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 31
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku 
usługi na żądanie stwarzają znaczne 
możliwości zatrudnienia we Wspólnocie, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, i pobudzają wzrost 
gospodarczy i inwestycje.

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku 
usługi na żądanie stwarzają znaczne 
możliwości zatrudnienia we Wspólnocie, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, i pobudzają wzrost 
gospodarczy i inwestycje. Ułatwienie 
powszechnego dostępu do usług 
audiowizualnych zwłaszcza osobom 
wymagającym szczególnej opieki, takim jak 
ludzie starsi lub niepełnosprawni, sprzyja 
dynamice sektora i jego konkurencyjności. 
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Wsparcie dla przedsiębiorstw działających 
w tym zakresie ma za zadanie powiązanie 
celu integracji z rozwojem badań 
naukowych i zatrudnienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Wzrost liczby starszych ludzi w społeczeństwie, a także znaczna liczba  niepełnosprawnych w 
UE wiąże się z koniecznością uwzględnienia ich dostępu do programów pod kątem 
społecznym i ekonomicznym.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 32
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku 
usługi na żądanie stwarzają znaczne 
możliwości zatrudnienia we Wspólnocie, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, i pobudzają wzrost 
gospodarczy i inwestycje.

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku 
usługi na żądanie stwarzają znaczne 
możliwości zatrudnienia we Wspólnocie, 
szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, i pobudzają wzrost 
gospodarczy i inwestycje. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna stanowić podstawy 
do tworzenia prawne barier dla rozwoju 
nowych rodzajów usług poprzez 
przedwczesne i restrykcyjne uregulowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniona dyrektywa winna wspierać rozwój nowych rodzajów usług audiowizualnych, nie 
zaś prowadzić do jego zahamowania.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 33
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 

skreślony
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i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 
medialnych usług audiowizualnych.

Or. en

Uzasadnienie

W omawianym zakresie nie istnieje niepewność prawna. Zakres prowadzenia działalności 
związanej z usługami na żądanie został uprzednio określony w ramach dyrektywy w sprawie 
handlu elektronicznego (punkt uzasadnienia 18) oraz innych mechanizmów 
autoregulacyjnych (art. 16 ust. 2). Niniejszy punkt opiera się na niejasnych definicjach i może 
w rzeczywistości prowadzić do zaistnienia niepewności prawnej.

Przeprowadzona przez Komisję ocena wpływu nie wykazała w sposób adekwatny istnienia 
niejednakowych warunków konkurencji na rynku usług nielinearnych ani też możliwości 
zaistnienia dostatecznych korzyści z harmonizacji związanej z kompensatą kosztów. Ponadto 
niezależnie od przypadku kwestia warunków konkurencji pozostaje związana z polityką 
konkurencyjności, a jako taka nie powinna być ona rozwiązywana za pomocą mechanizmów 
powiązanych z rynkiem wewnętrznym. W związku z powyższym włączenie tejże kwestii w ramy 
dyrektywy odnoszącej się do wspólnego rynku jest nieuzasadnione.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 34
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się w ramach jednego rynku 
usług na żądanie. Dlatego niezbędne jest, 
zarówno w celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji, jak i poprawy pewności 
prawnej, zastosowanie przynajmniej 
podstawowych wspólnych przepisów w 
odniesieniu do wszystkich medialnych usług 
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medialnych usług audiowizualnych. audiowizualnych określonych w ramach 
niniejszej dyrektywy. Nowy rozszerzony 
zakres postanowień dyrektywy winien tym 
samym objąć te rodzaje medialnych usług 
nielineranych, które oferują treści i 
programy uprzednio regulowane 
postanowieniami dyrektywy Rady 
89/552/EWG (dyrektywa o „telewizji bez 
granic”).

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 35
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 
medialnych usług audiowizualnych.

(5) Wprowadzenie przez państwa 
członkowskie własnych zasad związanych z 
nowymi medialnymi usługami 
audiowizualnymi mogłoby doprowadzić do 
zaistnienia niepewności prawnej i 
niejednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Niezbędne jest więc, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie w 
przemyśle zasady kraju pochodzenia jako 
nadrzędnej zasady ogólnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istnienie niepewności prawnej jest kwestią dyskusyjną, ponieważ usługi na żądanie zostały już 
uprzednio uregulowane w ramach postanowień dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego. 
Zasada kraju pochodzenia gwarantuje dostawcom usług, zarówno w ramach dyrektywy 
omawianej obecnie, jak i w ramach dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego, pewność 
prawną umożliwiającą im prowadzenie działalności poza granicami kraju.
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 36
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 
medialnych usług audiowizualnych.

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 
medialnych usług audiowizualnych, aby
przyczynić się do utworzenia jednolitego 
rynku i ułatwić powstawanie jednolitego 
obszaru informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowane przepisy powinny przynieść podwójnie pozytywny skutek: umocnić rynek 
audiowizualny i przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 37
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie. Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie
przynajmniej podstawowych wspólnych 
przepisów w odniesieniu do wszystkich 

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej 
i jednakowych warunków konkurencji 
odnośnie do systemu prawnego 
obowiązującego w stosunku do 
pojawiających się na rynku usług na 
żądanie.  Dlatego niezbędne jest, zarówno w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, jak i 
poprawy pewności prawnej, zastosowanie 
przynajmniej podstawowych wspólnych, 
spójnych przepisów w odniesieniu do 
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medialnych usług audiowizualnych. wszystkich medialnych usług 
audiowizualnych niezależnie od tego czy są 
one nadawane w oparciu o stały program, 
czy na żądanie. 

Or. it

Uzasadnienie

Spójność grupy przepisów ma znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności pomiędzy 
usługami medialnymi opierającymi się na różnych technologiach.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 38
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
przyszłych uregulowań europejskiej polityki 
audiowizualnej, w którym podkreśla, że 
polityka w sprawie uregulowań w tym 
sektorze musi teraz i w przyszłości 
zabezpieczać określone interesy publiczne, 
takie jak różnorodność kulturowa, prawo do 
informacji, ochrona małoletnich i ochrona 
konsumentów.

(6) Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
przyszłych uregulowań europejskiej polityki 
audiowizualnej, w którym podkreśla, że 
polityka w sprawie uregulowań w tym 
sektorze musi teraz i w przyszłości 
zabezpieczać określone interesy publiczne, 
takie jak różnorodność kulturowa, prawo do 
informacji i niezbędny pluralizm 
informacji, ochrona małoletnich i ochrona 
konsumentów, a także zwiększanie wiedzy i 
podnoszenie wykształcenia społeczeństwa. 

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 39
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
przyszłych uregulowań europejskiej polityki 
audiowizualnej, w którym podkreśla, że 
polityka w sprawie uregulowań w tym 
sektorze musi teraz i w przyszłości 
zabezpieczać określone interesy publiczne, 
takie jak różnorodność kulturowa, prawo do 
informacji, ochrona małoletnich i ochrona 

(6) Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
przyszłych uregulowań europejskiej polityki 
audiowizualnej, w którym podkreśla, że 
polityka w sprawie uregulowań w tym 
sektorze musi teraz i w przyszłości 
zabezpieczać określone interesy publiczne, 
takie jak różnorodność kulturowa, prawo do 
informacji, ochrona małoletnich i ochrona 
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konsumentów. konsumentów, a także powszechny dostęp 
również dla grup mniej uprzywilejowanych.

Or. it

Uzasadnienie

Celem uwzględnienia interesów mniej uprzywilejowanych grup (osoby niepełnosprawne, 
starsze itp.) w zakresie prawa do informacji.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 40
PUNKT UZASADNIENIA 6A (nowy)

(6a) Propagowanie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, którego ważną 
część stanowi sektor audiowizualny, jest 
niezwykle istotne dla osiągnięcia celów 
wyznaczonych w ramach strategii 
lizbońskiej. W związku z powyższym winny 
być promowane we właściwych ramach 
regulacyjnych odpowiednie środki 
finansowania powalające na wsparcie 
konkurencyjności sektora 
audiowizualnego. Sektor ten winien więc 
być dynamiczny i zyskowny, a co za tym 
idzie odnośne uregulowania prawne winny 
być jak najmniej inwazyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie poprawki nr 6 autorstwa G. De Michelisa. Aby medialne usługi 
audiowizualne mogły stać się konkurencyjne, konieczne jest odstąpienie od zbędnych 
uregulowań prawnych.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 41
PUNKT UZASADNIENIA 6A (nowy)

(6a) Zasada kraju pochodzenia jest 
elementem niezbędnym dla rozwoju 
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paneuropejskiego rynku audiowizualnego 
charakteryzującego się prężnym 
przemysłem tworzącym programy
europejskie. Zasada ta sprzyja ponadto 
prawu widzów do dokonywania 
swobodnego wyboru w ramach gamy 
programów europejskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 42
PUNKT UZASADNIENIA 6A (nowy)

(6a) strategia lizbońska zmierzająca do 
promowania konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy, wymaga trwałego 
wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych 
w sektorze, innowacji w nowych 
technologiach informacyjnych i 
komunikacyjnych wraz z badaniami w celu 
rozwinięcia na rynku europejskim 
kwitnącego i produktywnego przemysłu 
radiowo-telewizyjnego (którego ważną 
część stanowi sektor audiowizualny). 

Or. it

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 43
PUNKT UZASADNIENIA 6A (nowy)

(6a) Silny przemysł europejski, w tym 
tradycyjny sektor audiowizualny oraz nowy 
sektor, należycie uregulowany w oparciu o 
znaczne inwestycje i wydajne technologie 
informacyjne i komunikacyjne (ICT), 
sprzyjają realizacji strategii lizbońskiej, 
której celem jest uczynienie z Unii 
Europejskiej do roku 2010 najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki 
opartej na wiedzy. Niniejsze rozporządzenie 
oferuje w konkurencyjnym środowisku Unii 
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właściwą równowagę prawną zdolną 
zapewnić zaufanie przedsiębiorstw 
będących źródłem inwestycji i tworzących 
miejsca pracy.

Or. fr

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 44
PUNKT UZASADNIENIA 6B (nowy)

(6b) W kontekście strategii lizbońskiej 
należy uwzględnić rozwój produkcji treści 
europejskich, opracowując, przede 
wszystkim w zakresie własności 
intelektualnej i korzystania z praw, ramy 
programowe dążące do zrównoważenia 
wymagań dystrybucji treści z ochroną praw 
autorskich. 

Or. it

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 45
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Komisja przyjęła inicjatywę „i2010: 
europejskie społeczeństwo informacyjne”, 
aby wspierać wzrost i zatrudnienie w 
społeczeństwie informacyjnym i w sektorze 
mediów. Szeroko zakrojona strategia i2010 
ma na celu pobudzanie rozwoju gospodarki 
cyfrowej w kontekście konwergencji usług, 
sieci i urządzeń informatycznych i 
medialnych, poprzez zmodernizowanie i 
efektywne wykorzystanie wszystkich 
instrumentów polityki UE: przepisów prawa, 
badań oraz partnerstwa z przemysłem. 
Komisja zobowiązała się do stworzenia 
spójnych ram rynku wewnętrznego dla 
społeczeństwa informacyjnego i usług 
medialnych przez zmodernizowanie ram 
prawnych dla usług audiowizualnych. 

(7) Komisja przyjęła inicjatywę „i2010: 
europejskie społeczeństwo informacyjne”, 
aby wspierać wzrost i zatrudnienie w 
społeczeństwie informacyjnym i w sektorze 
mediów. Szeroko zakrojona strategia i2010 
ma na celu pobudzanie europejskiej 
produkcji treści i rozwoju gospodarki 
cyfrowej w kontekście konwergencji usług, 
sieci i urządzeń informatycznych i 
medialnych, poprzez zmodernizowanie i 
efektywne wykorzystanie wszystkich 
instrumentów polityki UE: przepisów prawa,
badań oraz partnerstwa z przemysłem. 
Komisja zobowiązała się do stworzenia 
spójnych ram rynku wewnętrznego dla 
społeczeństwa informacyjnego i usług 
medialnych przez zmodernizowanie ram 
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Pierwszym krokiem w tym kierunku jest 
wniosek Komisji z 2005 r. dotyczący 
uaktualnienia dyrektywy „Telewizja bez 
granic”.

prawnych dla usług audiowizualnych. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest 
wniosek Komisji z 2005 r. dotyczący 
uaktualnienia dyrektywy „Telewizja bez 
granic”.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejska produkcja treści powinna być kołem napędowym gospodarki opartej na wiedzy.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 46
PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Niniejsza dyrektywa przyczynia się do 
przestrzegania praw podstawowych i jest w 
pełni zgodna z zasadami uznanymi w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności w jej art. 11. W tym zakresie 
niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
Państwom Członkowskim stosowania ich 
norm konstytucyjnych odnoszących się do 
wolności prasy i wolności słowa w mediach.

(9) Niniejsza dyrektywa przyczynia się do 
większego przestrzegania praw 
podstawowych i jest w pełni zgodna z 
zasadami uznanymi w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności w jej art. 11. W tym zakresie 
niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
Państwom Członkowskim stosowania ich 
norm konstytucyjnych odnoszących się do 
wolności prasy i wolności słowa w mediach.

Or. it

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 47
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) W związku z wprowadzeniem 
minimalnego zbioru jednolitych wymagań
w art. 3c do 3h oraz w dziedzinach 
zharmonizowanych niniejszą dyrektywą, 
Państwa Członkowskie nie mogą już 
wprowadzać odstępstw od zasady kraju 
pochodzenia w związku z ochroną 
małoletnich, zwalczaniem podżegania do 
nienawiści z powodu rasy, płci, religii lub 
narodowości, naruszeniem godności 

(10) Niniejsza dyrektywa wprowadza w art. 
3c do 3h minimalny zbiór jednolitych 
wymagań dotyczący wszystkich medialnych 
usług audiowizualnych w celu ochrony 
osób małoletnich, godności ludzkiej oraz 
konsumentów. Ponadto obowiązują 
przepisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
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ludzkiej dotyczącym osób fizycznych, a 
także ochroną konsumentów, jak stanowi 
art. 3 ust. 4 dyrektywy 2003/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego1 (dyrektywa o handlu 
elektronicznym), zwłaszcza dotyczące 
zasady kraju pochodzenia, wymaganych 
informacji oraz zasad odpowiedzialności 
(wyłączenie odpowiedzialności). Ze 
względów ochrony porządku i 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskie zachowują ponadto 
możliwość wykorzystywania środków 
przewidzianych w art. 3 ust. 3-5 dyrektywy 
o handlu elektronicznym.
----------------------------
1 L 178 z 17.7.2000, str. 1. 

Or. de

Uzasadnienie

W punktach uzasadnienia należy wyraźnie stwierdzić, że w celu ochrony porządku i 
bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskie zachowują możliwość wykorzystania 
środków przewidzianych w art. 3 ust. 3-5 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (dyrektywa o handlu elektronicznym).

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 48
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady zgodnie ze swoim art. 
1 ust. 3 nie narusza podjętych przez 
Wspólnotę lub Państwa Członkowskie 
środków służących realizacji ogólnych 
interesów, w szczególności związanych z 
unormowaniami dotyczącymi treści 
programów i polityką audiowizualną.

(11) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa) 
ustanawia ramy prawne jednolite dla 
wszystkich sieci i usług transmisyjnych, lecz 
zgodnie z jej art. 1 ust. 3 nie narusza 
podjętych przez Wspólnotę lub Państwa 
Członkowskie środków służących realizacji 
ogólnych interesów, w szczególności 
związanych z unormowaniami dotyczącymi 
treści programów i polityką audiowizualną,
zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, która uzasadnia 
oddzielenie prawodawstwa dotyczącego 
transmisji od przepisów dotyczących treści.

Or. fr



AM\622816PL.doc 15/96 PE 376.424v01-00

PL

Uzasadnienie

Zasada neutralności technologicznej umożliwia całkowitą swobodę w zakresie rozwoju 
technologii transmisji, które podlegają odpowiednim normom i przepisom oraz stwarza 
spójne ramy dla przepisów dotyczących treści.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 49
PUNKT UZASADNIENIA 12

(12) Żaden przepis niniejszej dyrektywy nie 
zobowiązuje ani nie zachęca Państw 
Członkowskich do wprowadzania nowych 
systemów licencjonowania lub 
administracyjnego zatwierdzania dla 
jakiegokolwiek rodzaju mediów.

(12) Żaden przepis niniejszej dyrektywy nie 
zobowiązuje ani nie zachęca Państw 
Członkowskich do wprowadzania nowych 
systemów licencjonowania lub 
administracyjnego zatwierdzania dla 
jakiegokolwiek rodzaju mediów. Licencji 
czy administracyjnych zatwierdzeń nie 
powinno się również odwoływać bez 
uprzedniego orzeczenia sądu.

Or. es

Uzasadnienie

Prawodawstwo europejskie gwarantuje swobodę otrzymywania i przekazywania informacji i 
idei, nie dając przy tym możliwości ingerencji władz publicznych. Nie można odbierać 
obywatelom prawa do otrzymywania informacji na kanale, który zazwyczaj odbierają, bez 
uprzedniej interwencji sądu. Rzeczywisty nadzór podstawowych praw i wolności należy 
bezpośrednio do sądów powszechnych.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 50
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej 
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej 
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 
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działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
czysto prywatne strony internetowe.

działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności głównie niegospodarczej, takiej 
jak czysto prywatne strony internetowe, 
dystrybucja i wymiana materiałów 
audiowizualnych w ramach wyrażania 
opinii osobistych, usługi upowszechniające 
materiały audiowizualne produkowane 
przez użytkowników na cele wymiany w 
ramach wspólnych zainteresowań lub też 
innego rodzaju nielinearne usługi 
niewywierające bezpośredniego wpływu na 
znaczną liczbę osób.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju doprecyzowanie pomogłoby w zapewnieniu użytkowników, iż dyrektywa ta nie 
spowoduje zmian w sposobie, w jaki korzystają oni z kreatywnego potencjału Internetu, w tym 
również w odniesieniu do przesyłanego on-line materiału audiowizualnego, pod warunkiem 
oczywiście poszanowania przepisów prawa karnego.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 51
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej 
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 
działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
czysto prywatne strony internetowe.

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne, niezależnie od tego, czy 
koncepcja redakcyjna i odpowiedzialność 
dostawcy są odzwierciedlone w siatce 
programowej, czy też w katalogu 
programów utworzonym w ramach i 
zgodnie z kryteriami zawodowymi. Jednakże 
jej zakres ogranicza się do usług 
określonych przez Traktat i dlatego 
obejmuje każdą formę działalności 
gospodarczej, w tym działalność 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
publiczne.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka uściślająca kwestię odpowiedzialności dostawcy.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 52
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 
działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
czysto prywatne strony internetowe.

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże 
zakres niniejszej dyrektywy ogranicza się do 
linearnych audiowizualnych usług 
medialnych, określonych poniżej oraz przez 
Traktat, i dlatego obejmuje każdą formę 
działalności gospodarczej, w tym 
działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
wymiana treści przygotowanych przez 
użytkowników, prywatne strony internetowe 
lub też jakakolwiek forma korespondencji 
prywatnej, takiej jak elektroniczne 
wiadomości e-mail.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest rozszerzenie definicji pojęcia „nadawania”, pozwalajace na objęcie nim usług 
odpowiadających tradycyjnym usługom nadawczym, lecz przekazywanych z wykorzystaniem 
innych platform. Jednocześnie niezbędne jest zaznaczenie, że wymiana treści przygotowanych 
przez użytkowników, prywatne strony internetowei temu podobne zjawiska nie są objęte 
ramami regulacji.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 53
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Definicja medialnych usług (13) Definicja medialnych usług 
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audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej 
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 
działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
czysto prywatne strony internetowe.

audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie. Jednakże jej 
zakres ogranicza się do usług określonych 
przez Traktat i dlatego obejmuje każdą 
formę działalności gospodarczej, w tym 
działalność przedsiębiorstw świadczących 
usługi publiczne, lecz nie obejmuje 
działalności niegospodarczej, takiej jak 
czysto prywatne strony internetowe, lub też 
usług związanych ze społeczeństwem
informacyjnym określonych w art. 1 
dyrektywy 98/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 
1998 r. w sprawie udzielania informacji w 
zakresie norm technicznych.1

________________
1 Dz.U. L 217, 5.8.1998, str. 18

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla, iż dyrektywa odnosi się do usług telewizyjnych i temu podobnych, 
zgodnie z początkowym zamiarem, zachowany zostaje także podział na „mass media” i 
„media na indywidualne żądanie odbiorcy”.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 54
PUNKT UZASADNIENIA 13A (nowy)

(13a) Ponawiane dostarczanie tych samych 
treści, takie jak pętle programowe i 
kontekstowe video na żądanie (video-on-
demand) lub też osobnokanałowy przekaz 
na żywo (streaming) winny być uznawane 
za usługi nielinearne.

Or. en

Uzasadnienie

Ponawiane pętle programowe i kontekstowe video na żądanie wiążą się z takim samym 
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odbiorem użytkownika, jak w przypadku usług nielinearnych, a co za tym idzie winny być one 
traktowane w ten sam sposób. Jedyna różnica związana jest z wykorzystaniem innych 
technologii, a termin przekazu na żywo (streaming) określany jest przez organizatora 
relacjonowanego wydarzenia, nie zaś przez dostawcę usługi medialnej.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 55
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki 
masowego przekazu w ich funkcji 
informowania, dostarczania rozrywki i 
edukowania, lecz wyłącza wszelkie formy 
prywatnej korespondencji, takie jak 
wiadomości poczty elektronicznej wysyłane 
do ograniczonej liczby odbiorców. Definicja 
wyłącza również wszelkie usługi, które nie 
mają na celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest jej
zasadniczym celem. Przykłady obejmują 
strony internetowe, które zawierają elementy 
audiowizualne jedynie o charakterze 
pomocniczym, takie jak animowane 
elementy graficzne, niewielkie spoty 
reklamowe lub informacje związane z 
produktem lub usługą, która nie jest usługą 
audiowizualną.

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki 
masowego przekazu w ich funkcji 
informowania, dostarczania rozrywki i 
edukowania, a przede wszystkim pomocy w 
kształtowaniu opinii publicznej, lecz 
wyłącza wszelkie formy prywatnej 
korespondencji, takie jak wiadomości poczty 
elektronicznej wysyłane do ograniczonej 
liczby odbiorców. Definicja wyłącza 
również wszelkie usługi, które nie mają na 
celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest 
zasadniczym celem tejże. Przykłady 
obejmują strony internetowe, które
zawierają elementy audiowizualne jedynie o 
charakterze pomocniczym, takie jak 
animowane elementy graficzne, niewielkie 
spoty reklamowe lub informacje związane z 
produktem lub usługą, która nie jest usługą 
audiowizualną. Inne przykłady obejmują
gry dostępne on-line, pod warunkiem, że 
nie osiąga się w ich przypadku głównego 
celu określonego dla medialnych usług 
audiowizualnych, a także wyszukiwarki 
internetowe w sytuacji, gdy 
rozpowszechnianie materiałów 
audiowizualnych nie jest głównym celem 
zapewnianej usługi, nawet jeżeli 
wyszukiwanie skutkuje w pewnych 
przypadkach ofertą związaną z materiałem 
o charakterze audiowizualnym.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich pojęcie pomocy w kształtowaniu opinii publicznej (w 
szerokim sensie tego wyrażenia) wykorzystywane jest jako kryterium pozwalające na 
rozróżnienie pomiędzy usługami medialnymi a usługami komunikacyjnymi. Jest to również 
definicja medialnych usług audiowizualnych rozumianych pod kątem oparcia na treści. Jak 
słusznie zauważyła Komisja, niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować swoim zakresem 
działalności o charakterze niehandlowym. Prywatne strony internetowe oraz innego rodzaju 
zbiory prywatne, takie jak blogi, nie powinny być zatem regulowane. Te same zasady powinny 
dotyczyć treści quasi-prywatnych, takich jak informacje o miejscowych klubach lub 
wydarzeniach szkolnych, co odpowiada definicji usług zawartej w art. 50 Traktatu. Tekst 
dyrektywy winien zatem wyraźnie wyłączać tego typu treści z zakresu odnośych postanowień.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 56
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki 
masowego przekazu w ich funkcji 
informowania, dostarczania rozrywki i 
edukowania, lecz wyłącza wszelkie formy 
prywatnej korespondencji, takie jak 
wiadomości poczty elektronicznej wysyłane 
do ograniczonej liczby odbiorców. Definicja 
wyłącza również wszelkie usługi, które nie 
mają na celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest jej 
zasadniczym celem. Przykłady obejmują 
strony internetowe, które zawierają elementy 
audiowizualne jedynie o charakterze 
pomocniczym, takie jak animowane 
elementy graficzne, niewielkie spoty 
reklamowe lub informacje związane z 
produktem lub usługą, która nie jest usługą 
audiowizualną.

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki 
masowego przekazu w ich funkcji 
informowania, dostarczania rozrywki i 
edukowania, lecz wyłącza wszelkie formy 
prywatnej korespondencji, takie jak 
wiadomości poczty elektronicznej wysyłane 
do ograniczonej liczby odbiorców. Nie 
obejmuje ona usług związanych ze 
społeczeństwem informacyjnym opisanych 
w art. 1 dyrektywy 98/48/WE. Definicja 
wyłącza również wszelkie usługi, które nie 
mają na celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest jej 
zasadniczym celem. Przykłady obejmują 
wyszukiwarki, strony internetowe, które 
zawierają elementy audiowizualne jedynie o 
charakterze pomocniczym, takie jak 
animowane elementy graficzne, niewielkie 
spoty reklamowe lub informacje związane z 
produktem lub usługą, która nie jest usługą 
audiowizualną.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla, iż dyrektywa odnosi się do usług telewizyjnych i temu podobnych, 
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zgodnie z pierwotnym zamiarem, zachowany zostaje także podział na „mass media” i „media 
na indywidualne żądanie odbiorcy”.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 57
PUNKT UZASADNIENIA 14A (nowy)

(14a) Stopień wpływu na społeczeństwo 
osiągniety przez nadawców tradycyjnych 
może zostać osiągnięty jedynie przez te 
usługi na żądanie, których grupą docelową 
jest ten sam rynek masowy. Usługi na 
żądanie, których grupą docelową jest rynek 
masowy, muszą wiązać się z odpowiednio 
zróżnicowanym wachlarzem programów 
telewizyjnych. W związku z powyższym 
zasady przyjęte w celu ochrony interesu 
publicznego oraz uniknięcia naruszeń reguł 
konkurencji pomiędzy dostawcami usług 
linearnych i nielinearnych stosowane 
winny być jedynie w odniesieniu do usług 
nielinearnych zapewniających odnośny 
wachlarz.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy zostało częściowo uzasadnione poprzez 
wskazanie na przypuszczalną konieczność osiągnięcia jednakowych warunków konkurencji 
pomiędzy nadawcami tradycyjnymi a dostawcami usług nielinearnych. Co za tym idzie 
odnośne obowiazki winny być nakładane jedynie na tych dostawców usług nielinearnych, 
którzy działają na tym samym rynku, co nadawcy tradycyjni. Punkty uzasadnienia nr 13 i 14 
omawianego projektu powinny stosować się jedynie do usług o zarysowanym medialnym 
charakterze masowym.

Rozszerzenie punktu uzasadnienia nr 14 pozwoli na dokładne określenie tej intencji w 
zakresie usług nielinearnych. Jedynie usługodawcy posiadający szeroką ofertę programową 
będą w stanie konkurować na rynku masowym z nadawcami tradycyjnymi. Wspólnotowe 
zasady konkurencji wiążą częściowo definicję rynku z potencjałem zapewnienia podaży. W 
sektorze usług audiowizualnych potencjał taki jest ograniczany przez czas i pieniądz 
potrzebny do zapewnienia szerokiego wachlarza programów.
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 58
PUNKT UZASADNIENIA 14A (nowy)

(14a) Pomiędzy nadawcami tradycyjnymi a 
usługodawcami internetowymi istnieje 
szereg różnic o charakterze technicznym i 
prawnym. W związku z powyższym definicje 
usług przedstawione w niniejszej dyrektywie 
winny stosować się wyłącznie dla jej celów, 
bez uszczerbku dla zakresu i reżimu 
podstawowych praw określonych w ramach 
osobnych uregulowań prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

W odróżnieniu od nadawców tradycyjnych usługodawcy internetowi nie są nierozerwalnie 
związani ograniczeniami o charakterze terytorialnym, stopień kontroli rozpowszechnianych 
treści jest w ich przypadku znacznie wyższy, a architektura oraz charakterystyka obu 
kategorii różnią się od siebie do tego stopnia, że zrównanie usług internetowych z 
tradycyjnymi usługami nadawczymi byłoby w wiekszości przypadków nierealistyczne, a tym 
samym niemożliwe do wdrożenia i zastosowania w praktyce.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 59
PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) Niniejsza dyrektywa nie obejmuje 
elektronicznych wersji gazet i czasopism.

(15) Niniejsza dyrektywa nie obejmuje 
elektronicznych wersji gazet, czasopism, 
periodyków, dzienników i książek w 
przypadkach, gdy zawarte w nich treści 
wizualne posiadają w przeważającej mierze 
charakter statyczny.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 60
PUNKT UZASADNIENIA 16

(16) Określenie „audiowizualne” odnosi się 
do ruchomych obrazów z dźwiękiem lub 
bez, a więc obejmuje nieme filmy, lecz nie 
obejmuje transmisji dźwiękowej lub 
radiowej.

(16) Dla celów niniejszej dyrektywy 
określenie „audiowizualne” odnosi się do 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, a 
więc obejmuje nieme filmy, lecz nie 
obejmuje transmisji dźwiękowej lub 
radiowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie związane z użyciem w innych aktach prawnych terminu „audiowizualny” w 
znaczeniu obejmującym radio (np. wg klasyfikacji ukladu GATS Światowej Organizacji 
Handlu).

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 61
PUNKT UZASADNIENIA 16A (nowy)

(16a) Medialna usługa audiowizualna 
składa się z programów, tj. spójnego ciągu 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, 
podlegających odpowiedzialności 
redakcyjnej i rozpowszechnianych przez 
dostawcę usług medialnych w ramach 
określonej siatki programowej lub 
zebranych w katalogu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka uściślająca kwestię medialnej usługi audiowizualnej.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 62
PUNKT UZASADNIENIA 18
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(18) Oprócz reklamy i telezakupów 
wprowadza się szerszą definicję handlowego 
przekazu audiowizualnego Obejmuje ona 
ruchome obrazy z dźwiękiem lub bez, które
towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i są przeznaczone do 
bezpośredniego lub pośredniego 
promowania towarów, usług, wizerunku 
bądź osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą, i w 
związku z tym nie obejmuje ona ogłoszeń 
dotyczących usług publicznych oraz akcji 
charytatywnych nadawanych bezpłatnie.

(18) Oprócz reklamy i telezakupów 
wprowadza się szerszą definicję handlowego 
przekazu audiowizualnego. Obejmuje ona 
ruchome obrazy z dźwiękiem lub bez, które 
przesyłane są jako część linearnych 
medialnych usług audiowizualnych i są 
przeznaczone do bezpośredniego lub 
pośredniego promowania towarów, usług, 
wizerunku bądź osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą, i w 
związku z tym nie obejmuje ona ogłoszeń 
dotyczących usług publicznych oraz akcji 
charytatywnych nadawanych bezpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie zakresu definicji do linearnej audiowizualnej komunikacji o charakterze 
handlowym zmniejszy ryzyko nieporozumień wynikających ze zbieżności z definicją 
komunikacji handlowej wykorzystanej w innych aktach wspólnotowych, takich jak dyrektywa 
w sprawie handlu elektronicznego lub dyrektywa w sprawie ochrony danych związanych z 
łącznością elektroniczną.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 63
PUNKT UZASADNIENIA 19A (nowy)

(19a) W celu propagowania silnego, 
konkurencyjnego i zintegrowanego 
europejskiego przemysłu audiowizualnego 
oraz wspierania pluralizmu mediów w Unii 
Europejskiej niezbędne jest zapewnienie, że 
wyłącznie jedno państwo posiada 
jurysdykcję w odniesieniu do danego 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych. Kryteriami ustanowienia 
tejże jurysdykcji winny pozostać kryteria 
opisane w dyrektywie 97/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie zasady kraju pochodzenia oraz definicji ustanawiania siedziby i jurysdykcji, 
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które okazały się bardzo pomocne w ułatwianiu dotychczasowego przekazu 
ponadgranicznego.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 64
PUNKT UZASADNIENIA 19A (nowy)

(19a) Mając na uwadze, że poszanowanie 
pluralizmu informacji stanowi podstawową 
zasadę Unii Europejskiej, państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
powstawaniu pozycji dominującej, która 
zagrażałaby tej zasadzie oraz zapewnić 
wolność informacji poprzez przepisy 
służące zapewnieniu niedyskryminującego 
dostępu do oferty medialnych usług 
audiowizualnych leżących w publicznym 
interesie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poszanowanie pluralizmu informacji powinno znaleźć wyraz w odpowiednich przepisach, 
takich jak „must carry”.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 65
PUNKT UZASADNIENIA 20

(20) Rozwój techniczny, zwłaszcza w 
odniesieniu do cyfrowych programów 
satelitarnych, oznacza, że kryteria 
pomocnicze muszą zostać dostosowane w 
celu zapewnienia odpowiedniej regulacji i 
skutecznego wykonania oraz dania 
uczestnikom autentycznej władzy nad 
treścią usługi audiowizualnej.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

W epoce cyfrowej konsumenci coraz bardziej kontrolują przekazywane treści, nie są już zatem 
tak bezbronni, jak dawniej. Nie ma sensu nasilanie interwencji dotyczących treści w sytuacji 
coraz większego pluralizmu.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 66
PUNKT UZASADNIENIA 21A (nowy)

(21a) Do definicji "standardowych 
urządzeń konsumenckich” należy włączyć 
funkcjonalność celem zagwarantowania 
dostępności mediów audiowizualnych dla 
osób niepełnosprawnych i starszych.
Dostępność takich usług powinna 
obejmować między innymi język migowy, 
podpisy, dźwiękowy opis obrazów, podpisy 
czytane oraz łatwą i zrozumiałą nawigację 
w menu.

Or. it

Uzasadnienie

Definicja „standardowych urządzeń konsumenckich” powinna uwzględniać także kryteria 
dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 67
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) Na podstawie niniejszej dyrektywy, 
pomimo stosowania zasady kraju 
pochodzenia, Państwa Członkowskie mogą 
nadal podejmować środki, które ograniczają 
swobodę obiegu transmisji telewizyjnej, lecz 
tylko przy spełnieniu określonych warunków 
wymienionych w art. 2a niniejszej 
dyrektywy oraz zgodnie z procedurą 
ustanowioną w niniejszej dyrektywie. 
Jednakże, zgodnie z utrwalonym 

(24) Na podstawie niniejszej dyrektywy, 
pomimo stosowania zasady kraju 
pochodzenia, państwa członkowskie mogą 
nadal podejmować środki, które ograniczają 
swobodę obiegu medialnych usług 
audiowizualnych, lecz tylko przy spełnieniu 
określonych warunków wymienionych w 
art. 2a niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z 
procedurą ustanowioną w niniejszej 
dyrektywie. Jednakże, zgodnie z 
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orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, każde ograniczenie 
swobody świadczenia usług, takie jak każde 
odstępstwo od podstawowej zasady 
Traktatu, musi być interpretowane 
restrykcyjnie.

utrwalonym orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, każde 
ograniczenie swobody świadczenia usług, 
takie jak każde odstępstwo od podstawowej 
zasady Traktatu, musi być interpretowane 
restrykcyjnie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 2a winien obejmować wszystkie medialne usługi audiowizualne.

Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 68
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. W 
odniesieniu do współregulacji lub 
samoregulacji Międzyinstytucjonalne 
porozumienie w sprawie lepszego 
stanowienia prawa przewiduje uzgodnione 
definicje, kryteria i procedury. 
Doświadczenie pokazuje, że instrumenty 
współregulacji i samoregulacji stosowane 
zgodnie z różnymi tradycjami prawnymi 
Państw Członkowskich mogą odegrać 
istotną rolę w zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów.

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia, czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. 
Działania na rzecz ochrony interesu 
publicznego w zakresie związanym z 
usługami nielinearnymi będą bardziej 
wydajne w przypadku ich bezpośredniego 
wsparcia przez samych usługodawców. 
Państwa członkowskie zachęca się do 
szerokiego wykorzystywania przejrzystych i 
dalekosiężnych mechanizmów 
współregulacji we wszelkim zakresie 
zastosowania niniejszej dyrektywy 
odnoszącym się do dostawców medialnych 
usług audiowizualnych. Samoregulacja 
może stanowić alternatywną metodę 
wdrażania niektórych postanowień 
niniejszej dyrektywy, ale nie zwalnia ona 
władz legislacyjnych z odnośnych 
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obowiązków, co oznacza, że współregulacja 
stanowi niezbędne „ogniwo prawne” 
pomiędzy samoregulacją a legislatorem 
krajowym. Poszanowane winny zostać 
specyficzne krajowe uregulowania 
medialne poszczególnych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny wspierać mechanizmy samoregulacyjne w sektorach objętych 
zakresem dyrektywy. Mechanizmy te muszą cieszyć sie szeroką akceptacją głównych 
zainteresowanych stron, a także gwarantować właściwe wdrażanie przyjętych postanowień. 
W przypadku powierzenia przez państwa członkowskie zadania osiągnięcia celów 
wyznaczonych w dyrektywie organom samoregulacji mechanizm tegoż powierzenia musi być 
odpowiednio jasny.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 69
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. W 
odniesieniu do współregulacji lub 
samoregulacji Międzyinstytucjonalne 
porozumienie w sprawie lepszego 
stanowienia prawa przewiduje uzgodnione 
definicje, kryteria i procedury. 
Doświadczenie pokazuje, że instrumenty 
współregulacji i samoregulacji stosowane 
zgodnie z różnymi tradycjami prawnymi 
Państw Członkowskich mogą odegrać 
istotną rolę w zapewnieniu wysokiego 

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. W 
odniesieniu do współregulacji lub 
samoregulacji Międzyinstytucjonalne 
porozumienie w sprawie lepszego 
stanowienia prawa przewiduje uzgodnione 
definicje, kryteria i procedury. 
Doświadczenie pokazuje, że instrumenty 
współregulacji i samoregulacji stosowane 
zgodnie z różnymi tradycjami prawnymi 
Państw Członkowskich mogą odegrać 
istotną rolę w zapewnieniu wysokiego 
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poziomu ochrony konsumentów. poziomu ochrony konsumentów.

Środki służące osiągnięciu celów interesu 
publicznego w sektorze usług nowych 
mediów audiowizualnych będą 
skuteczniejsze, jeżeli zostaną podjęte przy 
czynnym wsparciu samych dostawców tych 
usług. Państwa członkowskie mogą więc w 
większym zakresie wykorzystać przejrzyste i 
powszechnie stosowane mechanizmy 
współregulacji, w szczególności w 
odniesieniu do usług nielinearnych.
Instrumenty współregulacji i samoregulacji 
powinny być stosowane w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z jej 
postanowieniami, w poszanowaniu 
prawnych tradycji państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla aspekt wzajemnego uzupełniania się przepisów wynikających z 
dyrektywy i obowiązujących w państwach członkowskich oraz współregulacji i samoregulacji.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 70
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. W 
odniesieniu do współregulacji lub 
samoregulacji Międzyinstytucjonalne 
porozumienie w sprawie lepszego 
stanowienia prawa przewiduje uzgodnione 
definicje, kryteria i procedury. 

(25) (skreślenie) Doświadczenie pokazuje, 
że instrumenty współregulacji i 
samoregulacji stosowane zgodnie z różnymi 
tradycjami prawnymi państw członkowskich 
mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony odbiorców i
konsumentów.
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Doświadczenie pokazuje, że instrumenty 
współregulacji i samoregulacji stosowane 
zgodnie z różnymi tradycjami prawnymi 
Państw Członkowskich mogą odegrać 
istotną rolę w zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

W tekstach, do których odnosi się niniejszy punkt uzasadnienia, w szczególności zaś w 
Międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie lepszego stanowienia prawa, stwierdza sie, 
co następuje: „Komisja zapewni, że mechanizmy współregulacji i samoregulacji nie będą 
miały zastosowania w przypadku kwestii związanych z prawami podstawowymi lub istotnymi 
opcjami politycznymi, a także w sytuacji, gdy stanowione zasady powinny być stosowane 
jednolicie we wszystkich państwach członkowskich”.
Wyraźne odniesienie do porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa powodować 
może niepewność co do możliwości stosowania samoregulacji w obszarach objętych zakresem 
dyrektywy, a obejmujących „istotne opcje polityczne” lub prawa podstawowe, jak w 
przypadku ochrony godności ludzkiej (zob. punkt uzasadnienia 30 sankcjonujący w ramach 
dyrektywy harmonizację i opierający się w tym celu na fakcie odnoszenia się do istotnych 
celów interesu publicznego).

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 71
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę 
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu 
określenia czy prawodawstwo jest 
odpowiednie dla właściwego sektora i 
problemu, czy też powinno zostać 
rozważone alternatywne podejście w formie 
np. współregulacji lub samoregulacji. W 
odniesieniu do współregulacji lub 
samoregulacji Międzyinstytucjonalne 
porozumienie w sprawie lepszego 
stanowienia prawa przewiduje uzgodnione 
definicje, kryteria i procedury.
Doświadczenie pokazuje, że instrumenty

(25) (skreślenie) Doświadczenie pokazuje, 
że instrumenty współregulacji i 
samoregulacji stosowane zgodnie z różnymi 
tradycjami prawnymi państw członkowskich 
mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony odbiorców i 
konsumentów.



AM\622816PL.doc 31/96 PE 376.424v01-00

PL

współregulacji i samoregulacji stosowane 
zgodnie z różnymi tradycjami prawnymi 
Państw Członkowskich mogą odegrać 
istotną rolę w zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja współregulacji zawarta w Międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie 
lepszego stanowienia prawa przedstawia tylko jeden sposób tworzenia mechanizmów współ- i 
samoregulacyjnych, a jako taka nie odpowiada realiom występowania w Europie szeregu 
odnośnych modeli. Ponieważ zarówno samoregulacja, jak i współregulacja odniosły sukces, 
wprowadzanie restrykcyjnych definicji nie byłoby pomocne.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 72
PUNKT UZASADNIENIA 25A (nowy)

(25a) Działania na rzecz ochrony interesu 
publicznego w zakresie związanym z 
usługami nielinearnymi będą bardziej 
wydajne w przypadku ich aktywnego 
wsparcia przez samych usługodawców. 
Państwa członkowskie zachęca się do 
szerokiego wykorzystywania przejrzystych i 
dalekosiężnych mechanizmów 
samoregulacji i współregulacji.

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 73
PUNKT UZASADNIENIA 26

(26) Prawa do transmisji wydarzeń o dużym 
znaczeniu społecznym mogą być nabywane 
przez nadawców na zasadzie wyłączności, 
jeśli ma to miejsce w celu dostarczenia 
rozrywki. Jednakże niezbędne jest 
wspieranie pluralizmu poprzez różnorodność 
tworzenia i nadawania programów 

(26) Prawa do transmisji wydarzeń o dużym 
znaczeniu społecznym mogą być nabywane 
przez nadawców na zasadzie wyłączności, 
jeśli ma to miejsce w celu dostarczenia 
rozrywki. Jednakże niezbędne jest 
wspieranie pluralizmu poprzez różnorodność 
tworzenia i nadawania programów 
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informacyjnych w całej Unii Europejskiej 
oraz respektowanie zasad uznanych w art. 
11 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

informacyjnych w całej Unii Europejskiej 
oraz respektowanie zasad uznanych w art. 
11 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. W tym celu, o ile państwo 
członkowskie posiada uprawnienia do 
sporządzania list wydarzeń o doniosłym 
znaczeniu dla społeczeństwa, które nie 
powinny być transmitowane na zasadzie 
wyłączności, w gestii tego państwa 
członkowskiego pozostaje decyzja, czy 
będzie ono ustalać taką listę, jakie 
wydarzenia uzna za posiadające doniosłe 
znaczenie dla społeczeństwa, jak należy 
rozumieć wyrażenie „znacząca część 
społeczeństwa” oraz jaki sposób 
relacjonowania powinien być dostępny.

Or. de

Uzasadnienie

Do kompetencji państwa członkowskiego powinno należeć, które wydarzenia uzna za 
posiadające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, jak określi pojęcie „znacząca część 
społeczeństwa” i jaki sposób relacjonowania będzie dostępny.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 74
PUNKT UZASADNIENIA 26

(26) Prawa do transmisji wydarzeń o dużym 
znaczeniu społecznym mogą być nabywane 
przez nadawców na zasadzie wyłączności, 
jeśli ma to miejsce w celu dostarczenia 
rozrywki. Jednakże niezbędne jest 
wspieranie pluralizmu poprzez różnorodność 
tworzenia i nadawania programów 
informacyjnych w całej Unii Europejskiej 
oraz respektowanie zasad uznanych w art. 
11 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

(26) Prawa do transmisji wydarzeń o dużym 
znaczeniu społecznym mogą być nabywane 
przez nadawców na zasadzie wyłączności, 
jeśli ma to miejsce w celu dostarczenia 
rozrywki. Jednakże niezbędne jest 
wspieranie pluralizmu poprzez różnorodność 
tworzenia i nadawania programów 
informacyjnych w całej Unii Europejskiej 
oraz respektowanie zasad uznanych w art. 
11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w sposób pozwalający 
użytkownikom na swobodny dostęp do 
transmisji wydarzeń najistotniejszych dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
Uznaje się, że swobodny dostęp do 
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transmisji ma miejsce, jeżeli ponad 95% 
użytkowników z danego państwa 
członkowskiego może odbierać wyraźny 
sygnał bezpośrednio bez konieczności 
instalowania żadnych urządzeń w miejscu 
zamieszkania ani wprowadzania 
dodatkowych zmian w infrastrukturze 
zamieszkiwanych przez nich budynków.

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie „swobodnego dostępu do transmisji” wymaga spełnienia dwóch warunków: 
bezpłatnego charakteru usługi (bez konieczności płacenia za dostęp do niej) i możliwości 
korzystania z niej przez wszystkich obywateli (liczba jak najbliższa 100%).

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 75
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym muszą 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom, takim jak agencje prasowe,
działającym bezpośrednio w imieniu 
upoważnionych nadawców prawa do 
wykorzystywania krótkich relacji w celu 
tworzenia ogólnych programów 
informacyjnych, na uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach, z 
należytym uwzględnieniem wyłącznych 
praw. Warunki takie powinny zostać 
przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund, 
a także nie powinny być transmitowane 
przed zakończeniem wydarzenia, 
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emitowane później niż 36 godzin po jego 
zakończeniu, wykorzystywane w celu 
utworzenia archiwum publicznego czy też 
pozbawiane logo lub innego rodzaju 
identyfikatora nadawcy pierwotnego. 
Krótkie fragmenty relacji nie powinny być 
wykorzystywane w ramach usług 
nielinearnych. W przypadku, gdy w danym 
państwie członkowskim inny nadawca 
otrzymał wyłączne prawa do 
relacjonowania określonego wydarzenia 
pozwolenie na dostęp udzielane jest przez 
tegoż nadawcę. W ten sposób państwa 
członkowskie przyczyniają się do 
wykonania intencji deklarowanych w 
ramach postanowień art. 9 Konwencji 
ECCT Rady Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnienie prawa do przedstawiania krótkich relacji jest niezbędne z punktu widzenia prawa 
obywateli do dostępu do informacji. Projekt Komisji nie niesie w tym zakresie 
wystarczających udogodnień, a wręcz odżegnuje się od ustanowienia jako takiego 
wspólnotowego prawa do nadawania krótkich relacji. Prawo to byłoby w rzeczywistości 
niezwykle cenne, szczególnie dla mniejszych dostawców usług telewizyjnych w mniejszych 
państwach członkowskich. Ustanowienie ogólnoeuropejskiego prawa do nadawania krótkich 
spotów informacyjnych stanowiłoby skuteczne panaceum dla luk rynkowych pojawiających 
się w sytuacjach, gdy nadawcy nie są w stanie uzyskać telewizyjnego materiału 
informacyjnego związanego z wydarzeniem o dużym znaczeniu społecznym mającym miejsce 
w innym państwie członkowskim i włączyć go do ich ogólnego bloku wiadomości. 
Proponowane udogodnienia nie podważają możliwości otrzymania praw wyłączności –
sugerowane uzupełnienie punktu uzasadnienia 27 stanowi wyraźnie, iż materiały otrzymane w 
ramach uprawnień do dostępu do krótkich relacji mogłyby być wykorzystywane jedynie w 
ramach ogólnych bloków informacyjnych dostawców audiowizualnych medialnych usług 
linearnych (w formie określonej w art. 1), a także wyłącznie na ściśle określonych zasadach. 
Poprawka usciśla, iż prawo do rozpowszechniania krótkich relacji informacyjnych winno 
zostać wdrożone w całej Unii Europejskiej oraz obejmować poza nadawcami telewizyjnymi, 
pod warunkiem bezpośredniego działania w imieniu nadawców, także pośredników takich jak 
agencje prasowe. Poprawka opisuje rownież dokładne zasady związane z dokonywaniem tego 
rodzaju przekazu.
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 76
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni, za 
zwrotem uzasadnionych kosztów, udzielić 
pozostałym nadawcom i agencjom 
prasowym działającym w imieniu nadawców 
prawa do wykorzystywania krótkich relacji 
w wyłącznym celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund 
oraz nie powinny być:
- emitowane później niż 48 godzin po 
zakończeniu wydarzenia;
- wykorzystywane w celu utworzenia 
publicznego archiwum rozrywki;
- pozbawiane logo lub innego rodzaju 
identyfikatora nadawcy pierwotnego;
- wykorzystywane do tworzenia nowych 
usług nielinearnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie ogólnoeuropejskiego prawa do nadawania krótkich spotów informacyjnych 
stanowiłoby skuteczne panaceum dla luk rynkowych pojawiających się w sytuacjach, gdy 
nadawcy nie są w stanie uzyskać telewizyjnego materiału informacyjnego związanego z 
wydarzeniem o dużym znaczeniu społecznym mającym miejsce w innym państwie 
członkowskim i włączyć go do ich ogólnego bloku wiadomości. Proponowane udogodnienia 
nie podważają możliwości otrzymania praw wyłączności – sugerowane uzupełnienie punktu 
uzasadnienia 27 stanowi wyraźnie, iż materiały otrzymane w ramach uprawnień do dostępu 
do krótkich relacji mogłyby być wykorzystywane jedynie w ramach ogólnych bloków 
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informacyjnych dostawców audiowizualnych medialnych usług linearnych (w formie 
określonej w art. 1), a także wyłącznie na ściśle określonych zasadach.

Proponowane ograniczenia, wychodzące na przeciw obawom europejskich organizacji 
sportowych i innych, pozwoliłyby także na zapobieżenie retransmisji materiału otrzymanego 
w ramach prawa dostępu do krótkich relacji informacyjnych w formie usługi w rodzaju 
rozrywki na żądanie. Zapewniłyby one również pewność pokrycia wszelkich marginalnych 
kosztów udostępnienia materiału. Poprawka opiera się między innymi na niemieckim 
porozumieniu federalnym w sprawie rozpowszechniania informacji.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 77
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, nadawcy 
posiadający siedzibę na terenie państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej winni 
dysponować prawem do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych. Dostęp do 
tychże relacji winien być udzielany za 
adekwatnym wynagrodzeniem na 
uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach, z 
należytym uwzględnieniem wyłącznych 
praw. Warunki takie powinny zostać 
przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 1 ust. 6 (art. 3b pkt 15).
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 78
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i agencjom 
prasowym, działającym w imieniu 
nadawców, prawa do wykorzystywania 
krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej odpowiednie jest odniesienie do agencji prasowych zamiast do pojęcia pośredników, 
które jest zbyt płynne i nie nawiązuje do gwarancji zawodowych.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 79
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 

(27) Aby zabezpieczyć podstawową 
swobodę odbioru informacji oraz zapewnić, 
że interesy widzów w Unii Europejskiej są 
w pełni i należycie chronione, właściciele 
wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o 
dużym znaczeniu społecznym powinni 
udzielić pozostałym nadawcom i 
pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania 
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krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, za właściwym 
wynagrodzeniem i niedyskryminujących 
warunkach, z należytym uwzględnieniem 
wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed wydarzeniem o 
dużym znaczeniu społecznym, tak aby inne 
zainteresowane podmioty mogły skorzystać 
z takiego prawa. Takie krótkie relacje nie 
powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund.

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 80
PUNKT UZASADNIENIA 27A (nowy)

(27a) prawo do informacji jest jedynie 
częściowo wzmocnione środkami 
przewidzianymi dyrektywą, które należy 
uznać za pierwsze składniki podejścia 
stopniowo i w sposób bardziej 
systematyczny uwzględniającego formy i 
środki rozszerzające prawo dostępu 
obywateli do informacji i treści 
stanowiących wspólne dziedzictwo ideowe i 
naukowe.

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 81
PUNKT UZASADNIENIA 28

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje 
użytkownik, a także w odniesieniu do 
wpływu jaki wywierają na społeczeństwo. 
Uzasadnia to objęcie usług nielinearnych 
węższym zakresem regulacji. Muszą one 
jedynie spełniać podstawowe wymagania 

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje 
użytkownik, a także w odniesieniu do 
wpływu, jaki wywierają na społeczeństwo i 
najskuteczniejszych mechanizmów ochrony 
interesu publicznego. Rynek tychże usług 
znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a 
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określone w art. 3c do 3h. jego przyszłość nie może być w chwili 
obecnej jednoznacznie przewidziana. 
Właściwym jest zatem dalsze obejmowanie 
usług nielinearnych, jako części składowej 
„usług społeczeństwa informacyjnego”, 
postanowieniami dyrektywy w sprawie 
handlu elektronicznego, a także 
propagowanie samoregulacji w celu 
sprostania celom interesu publicznego, 
takim jak ochrona konsumentów, 
małoletnich i mniejszości o osłabionej 
pozycji społecznej.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi nielinearne regulowane są obecnie postanowieniami dyrektywy w sprawie handlu 
elektronicznego. Nałożenie dodatkowych uregulowań na tenże powstający sektor rynku 
mogłoby okazać się zbędne i wręcz destrukcyjne, ponieważ prawo ogólne oraz samoregulacje 
wydają się działać prawidłowo, pozwalając na przykład na ochronę małoletnich i 
zapobieganie podżegnywaniu do nienawiści.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 82
PUNKT UZASADNIENIA 28

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje 
użytkownik, a także w odniesieniu do 
wpływu jaki wywierają na społeczeństwo. 
Uzasadnia to objęcie usług nielinearnych 
węższym zakresem regulacji. Muszą one 
jedynie spełniać podstawowe wymagania 
określone w art. 3c do 3h.

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje 
użytkownik.  Taka sytuacja może w 
niektórych przypadkach uzasadniać objęcie 
usług nielinearnych węższym zakresem 
regulacji. Jednak muszą one spełniać 
podstawowe wymagania określone w art. 3c 
do 3h.

Or. it

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 83
PUNKT UZASADNIENIA 30
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(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w 
niniejszej dyrektywie przewidziane są tylko 
te środki, które są niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Aby rynek ten stał się 
prawdziwym obszarem pozbawionym 
wewnętrznych granic dla medialnych usług 
audiowizualnych, niniejsza dyrektywa musi 
w dziedzinach, w których niezbędne jest 
działanie na poziomie Wspólnoty, zapewnić 
wysoki poziom ochrony celów interesu 
publicznego, w szczególności ochronę 
małoletnich oraz godności ludzkiej.

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w 
niniejszej dyrektywie przewidziane są tylko 
te środki, które są niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Aby rynek ten stał się 
prawdziwym obszarem pozbawionym 
wewnętrznych granic dla medialnych usług 
audiowizualnych, niniejsza dyrektywa musi 
w dziedzinach, w których niezbędne jest 
działanie na poziomie Wspólnoty, zapewnić 
wysoki poziom ochrony celów interesu 
publicznego, w szczególności ochronę 
małoletnich, praw osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 
dotkniętych problemami wzrokowymi i 
słuchowymi, oraz godności ludzkiej.

Or. en

Uzasadnienie

Pod uwagę powinny zostać wzięte także prawa osób niepełnosprawnych i starszych.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 84
PUNKT UZASADNIENIA 31

(31) Szkodliwe treści i zachowania w 
medialnych usługach audiowizualnych nadal 
budzą niepokój ustawodawców, branży i 
rodziców. Pojawiają się również nowe 
problemy, zwłaszcza w związku z nowymi 
platformami i nowymi produktami. Dlatego 
niezbędne jest wprowadzenie przepisów 
służących ochronie fizycznego, umysłowego 
i moralnego rozwoju małoletnich, a także 
godności ludzkiej we wszystkich 
medialnych usługach audiowizualnych i w 
handlowych przekazach audiowizualnych.

(31) Szkodliwe treści i zachowania w 
medialnych usługach audiowizualnych nadal 
budzą niepokój ustawodawców, branży i 
rodziców. Pojawiają się również nowe 
problemy, zwłaszcza w związku z nowymi 
platformami i nowymi produktami. Dlatego 
niezbędne jest wprowadzenie przepisów 
służących ochronie fizycznego, umysłowego 
i moralnego rozwoju małoletnich, a także 
godności ludzkiej we wszystkich 
medialnych usługach audiowizualnych i w 
handlowych przekazach audiowizualnych. 
Zasady krajowe lub wspólnotowe służące 
osiągnięciu niezbędnego poziomu tejże 
ochrony dopuszczalne są jedynie w 
przypadku, gdy zwykła ochrona prawna jest 
niedostępna i nie mogą one stanowić 
uszczerbku dla nadrzędnej zasady kraju 
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pochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ogólne winno stanowić wystarczającą ochronę przed tego typu nadużyciami. W 
przeciwnym wypadku krajowe organy regulacyjne winny dysponować możliwością 
podejmowania samodzielnych kroków w sprawie, jednakże bez możliwości naruszenia 
nadrzędnej zasady kraju pochodzenia.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 85
PUNKT UZASADNIENIA 32

(32) Należy zachować należytą równowagę 
między środkami podejmowanymi w celu 
ochrony małoletnich i godności ludzkiej a 
podstawowym prawem do wolności słowa 
określonym w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Celem tych środków 
powinno więc być zapewnienie należytego 
poziomu ochrony małoletnich, zwłaszcza w 
odniesieniu do usług nielinearnych, ale nie 
ogólny zakaz treści przeznaczonych tylko 
dla osób dorosłych.

(32) Należy zachować należytą równowagę 
między środkami podejmowanymi w celu 
ochrony małoletnich i godności ludzkiej a 
podstawowym prawem do wolności słowa 
określonym w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Celem tych środków 
powinno więc być zapewnienie należytego 
poziomu ochrony małoletnich, zwłaszcza w 
odniesieniu do usług linearnych, ale nie 
ogólny zakaz treści przeznaczonych tylko 
dla osób dorosłych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa winna w większej mierze regulować usługi linearne, nie zaś usługi nielinearne.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 86
PUNKT UZASADNIENIA 33A (nowy)

(33a) W celu osiągnięcia adekwatnego 
poziomu ochrony małoletnich krajowe 
władze regulacyjne winny ustanowić 
przedziały czasowe przeznaczone na 
programy dla dzieci oraz określić 
ograniczenia treści tychże programów.
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Or. en

Uzasadnienie

W kontekście braku jednolitej ogólnowspólnotowej definicji pojęcia „dzieci”oraz 
„programów dla dzieci” dla celów niniejszej dyrektywy niezbędne jest, by krajowe organy 
regulacyjne ustanowiły przedziały czasowe charakteryzujące się wyższym poziomem ochrony.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 87
PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania 
różnorodności kulturowej. Istotne będzie 
regularne badanie stosowania przepisów 
dotyczących wspierania utworów 
europejskich przy pomocy medialnych 
usług audiowizualnych. W ramach 
sprawozdań, o których mowa w art. 3f ust. 
3, Państwa Członkowskie powinny również 
uwzględnić wsparcie finansowe udzielane 
przy pomocy usług nielinearnych na rzecz 
produkcji utworów europejskich oraz 
nabywania praw do tych utworów, udział 
utworów europejskich w katalogach 
medialnych usług audiowizualnych, jak 
również rzeczywiste wykorzystanie przez 
użytkowników utworów europejskich 
oferowanych w ramach tych usług.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt uzasadnienia winien zostać skreślony ze względu na nakładanie zbyt wielu 
obciążeń na dostawców usług nielinearnych. Dostawcy ci dysponują w rzeczywistości 
znakomitymi możliwościami szerokiej dystrybucji utworów europejskich. Bez restrykcji 
związanych z ograniczonym spektrum lub barierami dostępu i przy jednoczesnym zapewnieniu 
dodatkowych możliwości wyszukiwania algorytmicznego i tematycznego usługi nielinearne 
będą w stanie zapewnić rozpowszechnianie niszowych treści kulturalnych i językowych, pod 
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warunkiem oczywiście braku konieczności ponoszenia zbędnych kosztów dostosowawczych. 
Usługi nielinearne mogą tym samym zapewnić utworom europejskim, bez konieczności 
nakładania ograniczeń limitacyjnych, promocję kulturową, pluralizm medialny i szeroką 
publiczność z całego świata. Państwa członkowskie są chętne do dalszego propagowania 
produkcji z zakresu kultury, a osiągnąć ten cel można także poprzez uruchomienie krajowych 
i wspólnotowych mechanizmów pomocowych nienaruszających zasad konkurencji rynkowej.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 88
PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania 
różnorodności kulturowej. Istotne będzie 
regularne badanie stosowania przepisów 
dotyczących wspierania utworów 
europejskich przy pomocy medialnych usług 
audiowizualnych. W ramach sprawozdań, o 
których mowa w art. 3f ust. 3, Państwa 
Członkowskie powinny również uwzględnić 
wsparcie finansowe udzielane przy pomocy 
usług nielinearnych na rzecz produkcji 
utworów europejskich oraz nabywania 
praw do tych utworów, udział utworów 
europejskich w katalogach medialnych 
usług audiowizualnych, jak również 
rzeczywiste wykorzystanie przez 
użytkowników utworów europejskich 
oferowanych w ramach tych usług.

(35) (skreślenie) Istotne będzie regularne 
badanie stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych.
(skreślenie)

Or. en

Uzasadnienie

Usługi nielinearne winny pozostać poza zakresem omawianej dyrektywy. Jest również zbyt 
wcześnie na nakładanie na nowopowstające usługi limitów mogących skutkować 
ograniczeniem poziomu ich wyspecjalizowania.
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 89
PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych. 
W ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, Państwa Członkowskie 
powinny również uwzględnić wsparcie 
finansowe udzielane przy pomocy usług 
nielinearnych na rzecz produkcji utworów 
europejskich oraz nabywania praw do tych 
utworów, udział utworów europejskich w 
katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług.

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Wsparcie to może wyrażać się 
poprzez większą pomoc na rzecz inwestycji, 
promującą europejską produkcję, zwłaszcza 
niezależną, w formie minimalnego wkładu 
proporcjonalnego do obrotów, a także 
poprzez większą postrzegalność utworów 
dzięki minimalnemu udziałowi 
europejskich produkcji w katalogach lub 
ich wyszczególnienie w elektronicznych
przewodnikach po programach. Istotne 
będzie regularne badanie stosowania 
przepisów dotyczących wspierania utworów 
europejskich przy pomocy medialnych usług 
audiowizualnych. W ramach sprawozdań, o 
których mowa w art. 3f ust. 3, Państwa 
Członkowskie powinny również uwzględnić 
wsparcie finansowe udzielane przy pomocy 
usług nielinearnych na rzecz produkcji 
utworów europejskich oraz nabywania praw 
do tych utworów, udział utworów 
europejskich w katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług. Sprawozdania te 
uwzględnią również ocenę pozycji, jaką 
zajmują dzieła niezależnych producentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć praktyczne rozwiązania, aby nie pozostać na etapie stwierdzenia 
konieczności promowania różnorodności kulturowej.



AM\622816PL.doc 45/96 PE 376.424v01-00

PL

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 90
PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych. 
W ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, Państwa Członkowskie 
powinny również uwzględnić wsparcie 
finansowe udzielane przy pomocy usług 
nielinearnych na rzecz produkcji utworów 
europejskich oraz nabywania praw do tych 
utworów, udział utworów europejskich w 
katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników utworów 
europejskich oferowanych w ramach tych 
usług.

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. W związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych.
(skreślenie)

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla, iż dyrektywa odnosi się do usług telewizyjnych i temu podobnych, 
zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, zachowany zostaje także podział na „mass media” i 
„media na indywidualne żądanie odbiorcy”.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 91
PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych.  W związku z 
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tym powinny one tam gdzie jest to możliwe
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych. 
W ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, Państwa Członkowskie 
powinny również uwzględnić wsparcie 
finansowe udzielane przy pomocy usług 
nielinearnych na rzecz produkcji utworów 
europejskich oraz nabywania praw do tych 
utworów, udział utworów europejskich w 
katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług.

tym powinny one (skreślenie) wspierać 
produkcję i rozpowszechnianie europejskich 
utworów, a przez to aktywnie przyczyniać 
się do wspierania różnorodności kulturowej. 
Istotne będzie regularne badanie stosowania 
przepisów dotyczących wspierania utworów 
europejskich przy pomocy medialnych usług 
audiowizualnych. W ramach sprawozdań, o 
których mowa w art. 3f ust. 3, Państwa 
Członkowskie powinny również uwzględnić 
wsparcie finansowe udzielane przy pomocy 
usług nielinearnych na rzecz produkcji 
utworów europejskich oraz nabywania praw 
do tych utworów, udział utworów 
europejskich w katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego artykułu było w roku 1989 stopniowe i sprawne wprowadzenie zasady 
promowania europejskich utworów. Obecnie, w kontekście wdrażania postanowień strategii 
lizbońskiej, konieczne stało się wprowadzenie w tej dziedzinie bardziej zdecydowanych reguł 
pozwalających na wsparcie rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego i utrzymanie 
różnorodności kulturowej Europy. Tym samym państwa członkowskie nie powinny 
dysponować wymówkami umożliwiającymi uzasadnianie braku koniecznego wsparcia na 
rzecz promowania produkcji europejskich.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 92
PUNKT UZASADNIENIA 35A (nowy)

(35a) Podkreśla, że wraz z rozwojem usług 
cyfrowych i właściwego sprzętu 
umożliwiającego dostępność na żądanie 
usług linearnych, różnice pomiędzy 
usługami linearnymi a usługami 
nielinearnymi będą się stawać coraz mniej 
widoczne dla odbiorców. W kontekście tym 
istotne jest upewnienie się, że tradycyjni 
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nadawcy zapewniający uslugi nielinearne 
nie będą finansowo poszkodowani w 
porównaniu z nowymi nadawcami i 
dostawcami usług medialnych 
wykorzystującymi obecnie dostępne 
mechanizmy nielinearne. Sytuacja taka 
mogłaby bowiem prowadzić do 
zmniejszenia zainteresowania nadawców 
wysokiej jakości produkcjami europejskimi 
oraz zahamowania rozwoju ich 
konkurencyjności w skali światowej. Z tego 
samego powodu istotne jest, by 
uregulowania wspólnotowe z zakresu 
finansowania produkcji programów nie 
hamowały rozwoju nowych dostawców 
usług medialnych w Europie. Wiąże się to z 
koniecznością wprowadzenia elastycznych, 
jasnych i ogólnych zasad obowiązujących 
zarówno w sektorze usług linearnych, jak i 
nielinearnych, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wagi różnorodnego 
charakteru technologicznego odnośnych 
usług medialnych.

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 93
PUNKT UZASADNIENIA 36

(36) Wprowadzając w życie przepisy art. 4 
zmienionej dyrektywy 89/552/EWG, 
Państwa Członkowskie powinny zapewnić, 
że nadawcy będą należycie uwzględniać 
europejskie koprodukcje i europejskie 
utwory pochodzenia niekrajowego.

(36) Wprowadzając w życie przepisy art. 4 
zmienionej dyrektywy 89/552/EWG, 
państwa członkowskie powinny zachęcać 
dostawców usług medialnych do 
propagowania we właściwych przypadkach 
produkcji i dostępu do utworów 
europejskich. 

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście zaistnienia różnorodności związanej z dostępem do większej ilości usług brak 
jest obecnie konieczności wprowadzania uregulowań limitacyjnych. Istnieją inne bardziej 
wydajne sposoby propagowania produkcji i rozpowszechniania utworów europejskich.
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 94
PUNKT UZASADNIENIA 38

(38) Dostępność usług nielinearnych 
zwiększa możliwości wyboru konsumenta. 
Szczegółowe przepisy dotyczące 
handlowego przekazu audiowizualnego w 
przypadku usług nielinearnych nie wydają 
się więc ani uzasadnione, ani sensowne z 
technicznego punktu widzenia. Niemniej 
jednak, wszystkie handlowe przekazy 
audiowizualne powinny respektować nie 
tylko zasady identyfikacji, lecz także 
podstawowe przepisy jakościowe, tak aby 
mogły zostać osiągnięte uznane cele 
polityki publicznej.

(38) Dostępność usług nielinearnych 
zwiększa możliwości wyboru konsumenta. 
Szczegółowe przepisy dotyczące 
handlowego przekazu audiowizualnego w 
przypadku usług nielinearnych nie wydają 
się więc ani uzasadnione, ani sensowne z 
technicznego punktu widzenia. Nielinearne 
przekazy handlowe są ponadto regulowane 
przepisami prawa ogólnego oraz 
postanowieniami dyrektywy 2000/31/WE i 
innego rodzaju uregulowaniami 
sektorowymi, np. dyrektywą 2001/83/WE 
zakazującą kierowania do szerokiego 
odbiorcy reklamy niektórych produktów 
medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nielinearne przekazy handlowe są już obecnie objęte zakresem różnorakich przepisów. 
Niniejszy zapis nie jest konieczny.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 95
PUNKT UZASADNIENIA 40

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje 
użytkownikom coraz większy wybór, ale 
także większą odpowiedzialność w 
korzystaniu z medialnych usług 
audiowizualnych. Aby cele będące w 
interesie publicznym mogły zostać 
odpowiednio urzeczywistnione, przepisy 
muszą pozwalać na pewien stopień 
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasada
oddzielenia powinna być ograniczona do 
reklamy i telezakupów, lokowanie produktu 

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje 
użytkownikom coraz większy wybór, ale 
także większą odpowiedzialność w 
korzystaniu z medialnych usług 
audiowizualnych. Aby cele będące w 
interesie publicznym mogły zostać 
odpowiednio urzeczywistnione, przepisy 
muszą pozwalać na pewien stopień 
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasadę
oddzielenia zastępuje zasada przejrzystości i 
identyfikacji, lokowanie produktu powinno 
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powinno być dozwolone pod określonymi 
warunkami i niektóre ograniczenia 
ilościowe powinny zostać zniesione. 
Lokowanie produktu mające charakter 
kryptoreklamy powinno jednak być 
zakazane. Zasada oddzielenia nie powinna 
uniemożliwiać wykorzystywania nowych 
technik reklamy.

być dozwolone i ograniczenia ilościowe 
powinny zostać zniesione. Lokowanie 
produktu mające charakter kryptoreklamy 
powinno jednak być zakazane, a wszystkie 
przypadki odpłatnego lokowania produktu 
powinny być jasno zidentyfikowane, aby 
widz wiedział kiedy i gdzie występują.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada przejrzystości i identyfikacji zapewnia, że przekaz handlowy jest rozpoznawalny jako 
taki i pozostawia miejsce dla rozwoju nowych technik reklamowych.

Lokowanie produktu jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie i zezwolenie na nie 
umożliwi europejskim usługom uzyskiwanie dodatkowych zysków oraz zwiększy ich 
konkurencyjność.

Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 96
PUNKT UZASADNIENIA 40

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje 
użytkownikom coraz większy wybór, ale 
także większą odpowiedzialność w 
korzystaniu z medialnych usług 
audiowizualnych. Aby cele będące w 
interesie publicznym mogły zostać 
odpowiednio urzeczywistnione, przepisy 
muszą pozwalać na pewien stopień 
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasada 
oddzielenia powinna być ograniczona do 
reklamy i telezakupów, lokowanie produktu
powinno być dozwolone pod określonymi 
warunkami i niektóre ograniczenia ilościowe 
powinny zostać zniesione. Lokowanie 
produktu mające charakter kryptoreklamy 
powinno jednak być zakazane. Zasada 
oddzielenia nie powinna uniemożliwiać 
wykorzystywania nowych technik reklamy.

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje 
użytkownikom coraz większy wybór, ale 
także większą odpowiedzialność w 
korzystaniu z medialnych usług 
audiowizualnych. Jednocześnie dzięki 
nowym technikom marketingowym i 
marketingowi cyfrowemu reklama staje się 
coraz większą siłą. Aby cele będące w 
interesie publicznym mogły zostać 
odpowiednio urzeczywistnione, przepisy 
muszą z jednej strony pozwalać na pewien 
stopień elastyczności w odniesieniu do 
linearnych medialnych usług 
audiowizualnych. Zasada oddzielenia 
powinna być ograniczona do reklamy i 
telezakupów, pomoc produkcyjna powinna
być dozwolona pod określonymi 
warunkami. W tym zakresie zakaz 
lokowania produktów mający charakter 
kryptoreklamy pozostaje w mocy. Zasada 
oddzielenia nie powinna uniemożliwiać 



PE 376.424v01-00 50/96 AM\622816PL.doc

PL

wykorzystywania nowych technik reklamy.

Or. en

Uzasadnienie

Lokowanie produktu nie pokrywa się z zasadą odzielenia. Wykorzystanie lokowania produktu 
stanowi istotną ingerencję w pracę audiowizualną i powoduje wymieszanie zawartości 
redakcyjnej z promocyjną. Aby utrzymać wiarygodność mediów konieczne jest zachowanie 
zasady oddzielenia w pełnym zakresie.  W tej sytuacji dopuszcza się jedynie pomoc 
produkcyjną.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 97
PUNKT UZASADNIENIA 40

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje 
użytkownikom coraz większy wybór, ale 
także większą odpowiedzialność w 
korzystaniu z medialnych usług 
audiowizualnych. Aby cele będące w 
interesie publicznym mogły zostać 
odpowiednio urzeczywistnione, przepisy 
muszą pozwalać na pewien stopień 
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasada 
oddzielenia powinna być ograniczona do 
reklamy i telezakupów, lokowanie produktu 
powinno być dozwolone pod określonymi 
warunkami i niektóre ograniczenia 
ilościowe powinny zostać zniesione.
Lokowanie produktu mające charakter 
kryptoreklamy powinno jednak być 
zakazane. Zasada oddzielenia nie powinna 
uniemożliwiać wykorzystywania nowych 
technik reklamy.

(40) Dzięki rozwojowi gospodarczemu i 
technicznemu (skreślenie) użytkownicy 
mają coraz większy wybór, ale także 
większą odpowiedzialność w korzystaniu z 
medialnych usług audiowizualnych. Aby 
cele będące w interesie publicznym mogły 
zostać odpowiednio urzeczywistnione, 
przepisy muszą pozwalać na pewien stopień 
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych. 
Lokowanie produktu mające charakter 
kryptoreklamy powinno jednak być 
zakazane. Zasada oddzielenia nie powinna 
uniemożliwiać wykorzystywania nowych 
technik reklamy.

Or. it

Uzasadnienie

Spójność grupy przepisów jest ważna dla zapewnienia konkurencyjności usług medialnych 
opartych na różnych technologiach.
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 98
PUNKT UZASADNIENIA 42

(42) Ponieważ wzrost ilości nowych usług 
doprowadził do większego wyboru dla 
widzów, szczegółowe uregulowania 
odnoszące się do zamieszczania spotów 
reklamowych w celu ochrony widzów nie są 
już uzasadnione. Dyrektywa nie zwiększa 
wprawdzie dopuszczalnej ilości czasu 
przeznaczonego na reklamy w trakcie 
godziny programu, ale przyznaje nadawcom 
większą elastyczność pod względem ich 
zamieszczania, o ile nie zakłóca to 
nadmiernie integralności programów.

(42) Ponieważ wzrost ilości nowych usług 
linearnych i nielinearnych doprowadził do 
znacznego wzrostu konkurencji i większego 
wyboru dla widzów, szczegółowe 
uregulowania odnoszące się do 
zamieszczania spotów reklamowych w celu 
ochrony widzów nie są już uzasadnione. 
Dyrektywa przyznaje nadawcom większą 
elastyczność pod względem jakości, przerw 
i czasu reklamowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące reklamy powinny zostać zniesione, aby umożliwić europejskim 
dostawcom usług medialnych większą konkurencyjność i utrzymanie dochodów w celu 
finansowania i inwestowania w europejskie utwory audiowizualne. 

Konsument jest najlepszym „organem regulacyjnym” w zakresie ilości i rodzaju reklam.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Poprawka 99
PUNKT UZASADNIENIA 42

(42) Ponieważ wzrost ilości nowych usług 
doprowadził do większego wyboru dla 
widzów, szczegółowe uregulowania 
odnoszące się do zamieszczania spotów 
reklamowych w celu ochrony widzów nie są 
już uzasadnione. Dyrektywa nie zwiększa 
wprawdzie dopuszczalnej ilości czasu 
przeznaczonego na reklamy w trakcie 
godziny programu, ale przyznaje nadawcom 
większą elastyczność pod względem ich 
zamieszczania, o ile nie zakłóca to 
nadmiernie integralności programów.

(42) Nawet przy wzroście ilości nowych 
usług, który doprowadził do zwiększenia
wyboru dla widzów, nadal obowiązuje 
zasada zachowania szczegółowych 
uregulowań odnoszących się do 
zamieszczania spotów reklamowych w celu 
ochrony widzów. Dyrektywa nie zwiększa 
wprawdzie dopuszczalnej ilości czasu 
przeznaczonego na reklamy w trakcie 
godziny programu, ale przyznaje nadawcom 
większą elastyczność pod względem ich 
zamieszczania, o ile nie zakłóca to 
nadmiernie integralności programów.
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Or. it

Uzasadnienie

Spójność grupy przepisów jest ważna dla zapewnienia konkurencyjności usług medialnych 
opartych na różnych technologiach.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 100
PUNKT UZASADNIENIA 43

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów kinematograficznych 
i filmów wyprodukowanych dla telewizji, 
jak również innych określonych kategorii 
programów, które nadal wymagają pewnej 
ochrony.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ta zwiększy ograniczenia w nadawaniu reklam w czasie wiadomości i programów dla 
dzieci z 30 do 35 minut bez jakiegokolwiek uzasadnienia ze strony Komisji.  Jest to nie tylko 
sprzeczne z ideą proponowanej dyrektywy - niezamierzonym skutkiem tego będzie także 
zniechęcenie do inwestowania w programy informacyjne i programy dla dzieci, przy czym 
pozytywny wpływ na filmy będzie jedynie niewielki.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 101
PUNKT UZASADNIENIA 43

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów kinematograficznych 
i filmów wyprodukowanych dla telewizji, 
jak również innych określonych kategorii 
programów, które nadal wymagają pewnej 
ochrony.

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji lecz także uznanie silnej 
konkurencyjności przemysłu. Tym samym 
w programach linearnych reklamy i spoty 
telezakupowe mogą być jedynie 
zamieszczane w taki sposób, aby nie 
naruszały one integralności i wartości 
programów - uwzględniając naturalne 
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przerwy oraz czas trwania i charakter 
programu - ani praw osób, którym one 
przysługują.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług inwestujący w filmy powinni mieć możliwość refinansowania tego rodzaju 
kosztowych autorskich utworów poprzez zyski z reklam. Powinno się to jednak odbywać z 
poszanowaniem integralności przebiegu filmu i programu, a także zapewnić ochronę praw 
autorskich.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 102
PUNKT UZASADNIENIA 43

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów kinematograficznych i 
filmów wyprodukowanych dla telewizji, jak 
również innych określonych kategorii 
programów, które nadal wymagają pewnej 
ochrony.

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji. Spoty reklamowe i telezakupowe 
mogą być emitowane w czasie programów 
wyłącznie w formie nienaruszającej praw 
akcjonariuszy ani integralności i wartości 
programu, z wykorzystaniem naturalnych 
przerw oraz przy uwzględnieniu czasu 
trwania i charakteru programu.

Or. es

Uzasadnienie

Dostawcy medialnych usług audiowizualnych potrzebują źródła finansowania, aby móc nadal 
produkować rentowne filmy. Należy zatem zachęcać reklamodawców do inwestowania w 
filmy, starając się przy tym, aby treści nie ucierpiały w żaden sposób z powodu nadmiernej 
lub źle umieszczonej reklamy. 

Wprowadzając ogólną normę dotyczącą ochrony integralności filmu i wartości programu, a 
także ochrony praw akcjonariuszy, otwieramy drzwi przyszłym inwestycjom.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 103
PUNKT UZASADNIENIA 43
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(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów kinematograficznych i 
filmów wyprodukowanych dla telewizji, jak 
również innych określonych kategorii 
programów, które nadal wymagają pewnej 
ochrony.

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów, jak również innych 
określonych kategorii programów, które 
nadal wymagają pewnej ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące nadawania reklam w czasie transmisji mają istotny wpływ na zdolność 
nadawcy do inwestowania w nowe europejskie treści. Aby zachęcać do inwestowania w 
oryginalne treści europejskie oraz umożliwiać nadawcom nieodpłatnie udostępnienie tych 
treści europejskim widzom, ograniczenia dotyczące zamieszczania reklam nie powinny mieć 
zastosowania do filmów wyprodukowanych dla telewizji.

Poprawkę złożyli Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Poprawka 104
PUNKT UZASADNIENIA 43A (nowy)

(43a) określone kategorie programów, jak 
na przykład programy dla małoletnich 
powinny być odpowiednio chronione 
poprzez informowanie o treści i właściwe 
systemy filtrowania. 

Or. it

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zapewniać ochronę przed korzystaniem z systemów audiowizualnych 
przez dzieci właściwie informując o programie w celu pokierowania wyborem rodzica lub też 
poprzez systemy filtrujące pozwalające na właściwą ochronę dzieci nawet przy braku kontroli 
rodzicielskiej. 

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 105
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego skreślony
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dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów. Jednakże limit wynoszący 20 
% reklam na godzinę zegarową pozostaje w 
mocy, za wyjątkiem form reklamy takich 
jak telepromocje i telezakupy, 
wymagających więcej czasu ze względu na 
ich charakter i sposób prezentacji.

Or. it

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 106
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów. Jednakże limit wynoszący 20 
% reklam na godzinę zegarową pozostaje w 
mocy, za wyjątkiem form reklamy takich 

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę oraz ograniczenie 
czasu reklamowego przypadającego na 
jedną godzinę powinno, poza nielicznymi 
wyjątkami, zostać zniesione. Wystarczające 
będzie utrzymanie kontroli jakości.
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jak telepromocje i telezakupy, 
wymagających więcej czasu ze względu na 
ich charakter i sposób prezentacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wystarczające jest zagwarantowanie kontroli jakości reklam. W celu uproszczenia regulacji 
można znieść wymogi ilościowe, zwłaszcza, że odbiorcy skłonni są zaakceptować tylko 
określoną ilość reklam.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 107
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już nieuzasadnione 
biorąc pod uwagę zwiększone możliwości 
wyboru konsumentów.

(44) Uwzględniając obecny i wciąż 
postępujący stan przemysłu, dzienny limit 
zostanie zniesiony; także ilościowe 
ograniczenia czasowe dla kanałów 
telezakupowych lub reklamowych wydają 
się już nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
większą konkurencję i możliwości wyboru
przez konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące reklamowania powinny zostać zniesione, aby umożliwić europejskim 
dostawcom usług medialnych większą konkurencyjność i utrzymanie dochodów konkurencji i 
utrzymać dochody, w celu finansowania i inwestowania w europejskie utwory audiowizualne. 

Konsument jest najlepszym „organem regulacyjnym” w zakresie ilości i rodzaju reklam.
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 108
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już nieuzasadnione 
biorąc pod uwagę zwiększone możliwości 
wyboru konsumentów. Jednakże limit 
wynoszący 20 % reklam na godzinę 
zegarową pozostaje w mocy, za wyjątkiem 
form reklamy takich jak telepromocje i 
telezakupy, wymagających więcej czasu ze
względu na ich charakter i sposób 
prezentacji.

(44) W związku z tym dzienny limit 
powinien zostać zniesiony. Także ilościowe 
ograniczenia czasowe dla kanałów 
telezakupowych lub reklamowych wydają 
się już nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów.

Or. es

Uzasadnienie

Dostawcy medialnych usług audiowizualnych domagają się większej elastyczności w 
odniesieniu do czasu trwania reklamy, aby w przyszłości móc finansować programy wysokiej 
jakości.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 109
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony. Także 
ilościowe ograniczenia czasowe dla kanałów 
telezakupowych lub reklamowych wydają 
się już nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
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limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już nieuzasadnione 
biorąc pod uwagę zwiększone możliwości 
wyboru konsumentów. Jednakże limit 
wynoszący 20 % reklam na godzinę 
zegarową pozostaje w mocy, za wyjątkiem 
form reklamy takich jak telepromocje i 
telezakupy, wymagających więcej czasu ze 
względu na ich charakter i sposób 
prezentacji.

zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Nadawcy programów telewizyjnych potrzebują więcej elastyczności, aby również w 
przyszłości móc oferować programy wysokiej jakości. Reklamy poliekranowe zajmują tylko 
część ekranu. Treść reklamowa konkuruje z nadawanym programem, któremu widz nadal 
poświęca swoją główną uwagę.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 110
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już nieuzasadnione 
biorąc pod uwagę zwiększone możliwości 
wyboru konsumentów. Jednakże limit 
wynoszący 20 % reklam na godzinę 
zegarową pozostaje w mocy, za wyjątkiem 

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę wydaje się już 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów. Jednakże limit wynoszący 
20% reklam na godzinę zegarową pozostaje 
w mocy, za wyjątkiem form reklamy takich 
jak telepromocje i telezakupy, 
wymagających więcej czasu ze względu na 
ich charakter i sposób prezentacji.
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form reklamy takich jak telepromocje i 
telezakupy, wymagających więcej czasu ze 
względu na ich charakter i sposób 
prezentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do Art. 1 ust. 13 [art. 18, pkt. 1].

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 111
PUNKT UZASADNIENIA 44

(44) Ograniczenie czasu przeznaczonego 
dziennie na reklamę pozostało w dużej 
mierze teorią. Ważniejszy jest limit czasu 
reklamowego przypadającego na godzinę 
programu, ponieważ ma on również 
zastosowanie do okresów największej 
oglądalności. W związku z tym dzienny 
limit powinien zostać zniesiony, podczas 
gdy limit godzinowy powinien zostać 
utrzymany w przypadku reklamy i 
telezakupów. Także ilościowe ograniczenia 
czasowe dla kanałów telezakupowych lub 
reklamowych wydają się już 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę 
zwiększone możliwości wyboru 
konsumentów. Jednakże limit wynoszący 
20 % reklam na godzinę zegarową pozostaje 
w mocy, za wyjątkiem form reklamy takich 
jak telepromocje i telezakupy, 
wymagających więcej czasu ze względu na 
ich charakter i sposób prezentacji.

(44) Limit wynoszący 20 % reklam na 
godzinę zegarową pozostaje w mocy, 
obejmując również formy reklam takich jak 
telepromocje i telezakupy, wymagających 
więcej czasu ze względu na ich charakter i 
sposób prezentacji.

Or. it

Uzasadnienie

Spójność grupy przepisów jest ważna dla zapewnienia konkurencyjności usług medialnych 
opartych na różnych technologiach.
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 112
PUNKT UZASADNIENIA 44A (nowy)

(44a) W przypadku filmów fabularnych i 
dzieł o szczególnej wartości artystycznej 
ewentualne przerwy reklamowe muszą 
odpowiadać kryteriom nieszkodzącym 
integralności utworu i niepozbawiającym 
go wartości, także z punktu widzenia czasu 
narracji.

Or. it

Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 113
PUNKT UZASADNIENIA 45

(45) Kryptoreklama jest praktyką zakazaną 
przez niniejszą dyrektywę z powodu jej 
negatywnego wpływu na konsumentów. 
Zakaz kryptoreklamy nie obejmuje 
dozwolonego prawnie lokowania produktu 
w ramach niniejszej dyrektywy.

(45) Kryptoreklama jest praktyką zakazaną 
przez niniejszą dyrektywę z powodu jej 
negatywnego wpływu na konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Uściśla to uzasadnienie poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia 40. Zgodnie z warunkami 
określonymi w poprawce 14 do art. 3 lit. h) (nowa), wykorzystanie „pomocy produkcyjnej” 
nie podlega zakazowi kryptoreklamy; lokowanie produktu pozostaje objęte zakazem.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 114
PUNKT UZASADNIENIA 45

(45) Kryptoreklama jest praktyką zakazaną 
przez niniejszą dyrektywę z powodu jej 
negatywnego wpływu na konsumentów. 
Zakaz kryptoreklamy nie obejmuje 

(45) Niniejsza dyrektywa zabrania 
kryptoreklamy z powodu jej negatywnego 
wpływu na konsumentów.
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dozwolonego prawnie lokowania produktu 
w ramach niniejszej dyrektywy. 

Or. it

Uzasadnienie

Spójność grupy przepisów jest ważna dla zapewnienia konkurencyjności usług medialnych 
opartych na różnych technologiach.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 115
PUNKT UZASADNIENIA 46

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz Państwa Członkowskie 
regulują tę praktykę w różny sposób. W 
celu zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu. 
Wprowadzona tu definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę 
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
w taki sposób, że są one przedstawione w 
programie, zwykle w zamian za zapłatę lub 
podobne świadczenie. Podlega ono takim 
samym jakościowym przepisom i 
ograniczeniom, jakie stosują się do 
reklamy.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z art.3h.
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 116
PUNKT UZASADNIENIA 46

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz Państwa Członkowskie
regulują tę praktykę w różny sposób. W celu 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu.
Wprowadzona tu definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę 
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
w taki sposób, że są one przedstawione w 
programie, zwykle w zamian za zapłatę lub 
podobne świadczenie. Podlega ono takim 
samym jakościowym przepisom i 
ograniczeniom, jakie stosują się do 
reklamy.

(46) Pomoc produkcyjna jest faktem w 
utworach kinematograficznych i filmach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, zwłaszcza w USA, ale także w 
niektórych państwach członkowskich. 
państwa członkowskie regulują jednak i 
prowadzą pomoc produkcyjną w zakresie 
utworów kinematograficznych i filmów 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji w różny sposób. W związku z tym 
konieczne jest uściślenie tej kwestii w celu 
osiągnięcia uczciwej konkurencji na arenie 
międzynarodowej. Pomoc produkcyjna 
umożliwia rozważne wykorzystanie 
skromnych środków bez naruszania zasady 
oddzielenia. Pomoc produkcyjna pomoże 
również w finansowaniu niezależnych 
europejskich produkcji niestanowiąc 
zagrożenia dla niezależności i 
wiarygodności programu.Wprowadzona tu 
definicja pomocy produkcyjnej obejmuje 
dowolną formę handlowego przekazu 
audiowizualnego zawierającego włączenie 
lub odniesienie do produktu, usługi lub 
znaku handlowego do medialnych usług 
audiowizualnych niezbędne z przyczyn 
redakcyjnych lub twórczych, 
niepodlegające zapłacie lub innej formie 
wynagrodzenia ani jakiejkolwiek ingerencji 
reklamodawcy lub właściciela marki w 
redakcję. Jeżeli wykorzystanie pomocy 
produkcyjnej wymaga z przyczyn 
redakcyjnych lub artystycznych odniesienia 
do towarów, usług, nazw, znaków 
handlowych lub działalności producenta 
dóbr lub usługodawcy, albo do ich, 
powinno ono nastąpić bez nadmiernego 
eksponowania. Pomoc produkcyjna 
obejmuje także niezależne decyzje 
redakcyjne dotyczące wykorzystania 
produktów bez ich nadmiernego 
eksponowania, jeżeli stanowi to integralny 
element programu i ułatwia produkcję, np. 
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wykorzystanie markowych produktów jako 
nagrody w medialnych usługach 
audiowizualnych dla dzieci, które mogą 
zachęcać widzów do udziału w programie i 
stanowić dla nich rozrywkę. Programy 
krajów trzecich zawierające pomoc 
produkcyjną powinny być jasno 
zidentyfikowane i oznaczone.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt uzasadnienia uściśla, co oznacza dopuszczalna pomoc produkcyjna. Pomoc 
produkcyjna umożliwia rozważne wykorzystanie skromnych środków finansowych. Jest ona 
prezentowana w utworze z przyczyn redakcyjnych, a nie promocyjnych, w związku z czym jej 
wykorzystanie nie prowadzi do wymieszania treści redakcyjnej z handlowymi formami 
przekazu. Umożliwia to uniknięcie ryzyka naruszenia zasady oddzielenia lub ograniczenia 
swobody artystycznej lub redakcyjnej.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 117
PUNKT UZASADNIENIA 46

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz państwa członkowskie
regulują tę praktykę w różny sposób. W celu 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu. 
Wprowadzona tu definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę 
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
w taki sposób, że są one przedstawione w 
programie, zwykle w zamian za zapłatę lub 
podobne świadczenie. Podlega ono takim 
samym jakościowym przepisom i 
ograniczeniom, jakie stosują się do reklamy.

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz państwa członkowskie
regulują tę praktykę w różny sposób. W celu 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu. 
Wprowadzona tu definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę 
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
w taki sposób, że są one przedstawione w 
programie linearnym, w zamian za zapłatę 
lub podobne świadczenie. Podlega ono 
takim samym jakościowym przepisom i 
ograniczeniom, jakie stosują się do reklamy.



PE 376.424v01-00 64/96 AM\622816PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Usługi nielinearne powinny być wyłączone z zakresu dyrektywy.

Lokowanie produktu powinno być uznane jako takie, jeśli towarzyszy mu zapłata. Jest to 
legalne źródło dochodu pod warunkiem odpowiedniej przejrzystości.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 118
PUNKT UZASADNIENIA 47

(47) Organy regulacyjne powinny być 
niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, tak aby mogły 
wykonywać swoją pracę w sposób 
bezstronny i przejrzysty oraz przyczyniać się 
do pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy,

(47) Organy regulacyjne powinny być 
niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, tak aby mogły 
wykonywać swoją pracę w sposób 
bezstronny i przejrzysty oraz przyczyniać się 
do pluralizmu mediów. Konieczna jest 
ścisła współpraca pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy, także mając na 
uwadze możliwość ustanowienia 
niezależnej władzy europejskiej 
podejmującej wiążące decyzje dla 
zagwarantowania bardziej skutecznej 
konkurencyjności i promocji ogólnych 
warunków koniecznych do pełnego 
zapewnienia pluralizmu informacyjnego i 
do szerszej świadomości różnorodności 
kulturowej.

Or. it

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 119
PUNKT UZASADNIENIA 47

(47) Organy regulacyjne powinny być 
niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 

(47) Organy i komitety regulacyjne powinny 
być niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 
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audiowizualnych, tak aby mogły 
wykonywać swoją pracę w sposób 
bezstronny i przejrzysty oraz przyczyniać się 
do pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy,

audiowizualnych, tak aby mogły 
wykonywać swoją pracę w sposób 
bezstronny i przejrzysty oraz przyczyniać się 
do pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy. Zagwarantowana 
pozostaje specyfika organizacji organów i 
komitetów regulacyjnych w krajowym 
systemie medialnym.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie to uwzględnia zróżnicowane krajowe formy organizacyjne nadzoru w 
państwach członkowskich.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 120
PUNKT UZASADNIENIA 47

(47) Organy regulacyjne powinny być 
niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, tak aby mogły 
wykonywać swoją pracę w sposób 
bezstronny i przejrzysty oraz przyczyniać się 
do pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy,

(47) Organy regulacyjne powinny być 
niezależne od rządów krajowych, jak 
również od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, aby mogły wykonywać 
swoją pracę w sposób bezstronny i 
przejrzysty oraz przyczyniać się do 
pluralizmu mediów. Ich właściwości w 
zakresie kontroli treści powinny ograniczać 
się do kwestii i przepisów zawartych w 
niniejszej dyrektywie, a w żadnym wypadku 
nie mogą im dawać możliwości
sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad 
prawdziwością informacji. Konieczna jest 
ścisła współpraca pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
niniejszej dyrektywy,

Or. es
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Uzasadnienie

Do organów regulacyjnych w żadnej mierze nie należy ochrona praw podstawowych. Zadanie 
to powinno być zastrzeżone wyłącznie dla sędziów i sądów.  Pozwolenie organowi 
regulacyjnemu na decydowanie, czy dana informacja jest czy nie jest prawdziwa, oznaczałoby 
powrót do sprzecznej z zasadą wolności idei cenzury przed nadaniem informacji. Parlament 
Europejski otrzymywał od wielu obywateli skargi w tym zakresie.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 121
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Tytuł (dyrektywy 89/552/EWG)

(1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dyrektywa [nr] Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących świadczenia medialnych usług 
audiowizualnych (dyrektywa o medialnych 
usługach audiowizualnych)”.

(1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dyrektywa [nr] Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących świadczenia linearnych
medialnych usług audiowizualnych 
(dyrektywa o linearnych medialnych 
usługach audiowizualnych)”.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ta powinna być zaktualizowana w celu zapewnienia jej obiektywnego charakteru, 
lecz nie należy rozszerzać jej zakresu o usługi nielinearne.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 122
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera a) (dyrektywy 89/552/EWG)

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 

(a) „linearna medialna usługa 
audiowizualna” oznacza usługę w 
rozumieniu art. 49 i 50 Traktatu, której 
zasadniczym celem jest dostarczanie 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, w 
celach informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
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art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;„linearna 
medialna usługa audiowizualna” oznacza 
ponadto usługę, w przypadku której 
dostawca usług medialnych decyduje o 
momencie w czasie, w którym określona 
audycja jest emitowana i określa układ 
programu, w którym poszczególne 
programy następują po sobie w kolejności 
chronologicznej. Nie obejmuje to usług 
komunikacyjnych zapewniających treści 
informacyjne lub inne wiadomości na 
indywidualne zamówienie lub „usług 
społeczeństwa informacyjnego” 
określonych w art. 1 dyrektywy98/34/WE; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić definicję transmisji, tak aby obejmowała ona usługi o takim samym  
charakterze, jak tradycyjne usługi transmisyjne udostępniane zgodnie z programem, lecz 
dostarczane przez różne platformy.

Zakres dyrektywy nie powinien jednak obejmować usług nielinearnych, które w dalszym ciągu 
powinna regulować dyrektywa o handlu elektronicznym jako „usługi społeczeństwa 
informacyjnego”.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 123
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera a) (dyrektywy 89/552/EWG)

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

(a) „medialna usługa audiowizualna” 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Definicja 
ta nie obejmuje usług społeczeństwa 
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informacyjnego określonych w art. 1 
dyrektywy 98/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnia to, że zakres dyrektywy dotyczy usług telewizyjnych i pochodnych, zgodnie z 
pierwotnym założeniem i uznaje różnicę pomiędzy „masowymi środkami przekazu” i 
„zindywidualizowanymi środkami przekazu”.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 124
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera a) (dyrektywy 89/552/EWG)

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

(a) „medialna usługa audiowizualna” 
oznacza usługę, której świadczenie podlega
odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 
usługi medialnej w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu i której zasadniczym celem jest 
dostarczanie programów składających się z 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, w 
celach informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Dyrektywa ta nie obejmuje prasy w formie 
drukowanej lub elektronicznej i wszelkich 
usług, których podstawowym celem jest 
nadawanie wiadomości, w których aspekt 
audiowizualny nie ma pierwszorzędnego 
znaczenia. Konieczne jest przestrzeganie 
krajowych przepisów konstytucji 
zapewniających wolność prasy;

Or. en

Uzasadnienie

Uściśla to zakres dyrektywy, stanowiąc, że dotyczy on usług telewizyjnych i pochodnych, 
zgodnie z pierwotnym założeniem i uznaje różnicę pomiędzy „masowymi środkami przekazu” 
i „zindywidualizowanymi środkami przekazu”.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 125
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera a) (dyrektywy 89/552/EWG)

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
traktatu WE, za którą odpowiedzialność 
redakcyjną ponosi dostawca usług 
medialnych i której zasadniczym celem jest 
dostarczanie programów składających się z
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, w 
celach informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, i która 
spełnia warunki programu telewizyjnego 
określone w art. 1 lit. c) lub usługi 
nielinearnej określone art. 1 lit. e).
Dyrektywy nie stosuje się do prasy w formie 
drukowanej i elektronicznej, w których 
aspekt audiowizualny nie ma 
pierwszorzędnego znaczenia. Należy 
przestrzegać krajowych przepisów 
konstytucyjnych gwarantujących wolność 
prasy.

Or. de

Uzasadnienie

Medialna usługa audiowizualna stanowi pojęcie ogólne dla programów telewizyjnych (w tym 
usług linearnych) oraz usług nielinearnych. W celu lepszego rozróżnienia medialnych usług 
audiowizualnych i innych usług audiowizualnych należy wyraźnie stwierdzić, że ofertę 
ruchomych obrazów tworzą programy, za które redakcyjną odpowiedzialność ponosi 
dostawca usług medialnych.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 126
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera a) (dyrektywy 89/552/EWG)
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(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ 
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
Traktatu, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’  
oznacza usługę w rozumieniu art. 49 i 50 
traktatu WE, której zasadniczym celem jest 
dostarczanie ruchomych obrazów z 
dźwiękiem lub bez, w celach 
informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, łącznie z 
towarzyszącym jej teletekstem;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby dyrektywa obejmowała również teletekst, towarzyszący programowi.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 127
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera b) (dyrektywy 89/552/EWG)

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść 
ta jest zorganizowana;

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść 
ta jest zorganizowana; definicja ta nie 
obejmuje osób fizycznych lub prawnych 
dokonujących jedynie kompilacji lub 
transmisji treści, lub oferujących sprzedaż 
pakietów takich usług, za które 
odpowiedzialność redakcyjną ponoszą 
osoby trzecie; 

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszej dyrektywy nie obejmuje tworzenia pakietów, transmisji lub odsprzedaży 
oferowanych treści, za które odpowiedzialność redakcyjną ponoszą osoby trzecie jako 
dostawcy usług medialnych.
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 128
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera b) (dyrektywy 89/552/EWG)

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść 
ta jest zorganizowana;

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść 
ta jest zorganizowana; definicja nie 
obejmuje usług polegających jedynie na 
kompilacji, transmisji, przechowywaniu lub 
przekazywaniu treści pochodzących od 
osoby trzeciej;

Or. en

Uzasadnienie

W zakres dyrektywy nie powinny wchodzić czynności polegające jedynie na kompilacji, 
transmisji, przechowywaniu i przekazywaniu treści, za które odpowiedzialność redakcyjną 
ponoszą już osoby trzecie.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 129
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera b) (dyrektywy 89/552/EWG)

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść 
ta jest zorganizowana;

(b)‘dostawca linearnych audiowizualnych 
usług medialnych’ oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, która ponosi redakcyjną 
odpowiedzialność za wybór audiowizualnej 
treści medialnej usługi audiowizualnej i 
określa kolejność, w jakiej treść ta jest 
nadawana;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie art. 1 lit. a).
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 130
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c) ‘usługa linearna’ (na przykład 
nadawanie programów telewizyjnych lub 
nadawanie telewizyjne) oznacza medialną 
usługę audiowizualną obejmującą wstępną 
transmisję programów telewizyjnych w 
formie niekodowanej lub kodowanej do 
pewnej nieokreślonej liczby potencjalnych 
telewidzów, polegającą na jednoczesnym 
przekazywaniu lub przesyłaniu im 
jednakowych obrazów, niezależnie od 
sposobu transmisji;

Or. de

Uzasadnienie

W definicji usługi linearnej należy również podkreślić neutralność technologiczną.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 131
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c)‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c) ‘usługa linearna’ lub ‘nadawanie 
programów telewizyjnych’ lub ‘nadawanie 
telewizyjne’ oznacza linearną medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
programy w kolejności chronologicznej 
emitowane są jednocześnie do 
nieokreślonej liczby potencjalnych 
użytkowników w czasie, o którym decyduje 
dostawca usług medialnych zgodnie z 
układem programu;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 132
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c) ‘usługa linearna’ obejmująca
‘nadawanie programów telewizyjnych’ lub 
‘nadawanie telewizyjne’ oznacza linearną 
medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
w oparciu o ustalony przez siebie układ 
programu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia jedną z kluczowych koncepcji dyrektywy: usługi linearne.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 133
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której treść jest jednocześnie 
przekazywana nieokreślonej liczbie 
potencjalnych użytkowników;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja usługi linearnej powinna opierać się na kontekście, w którym użytkownicy mają 
dostęp do treści.  To właśnie jest istotne w celu zdefiniowania zapotrzebowania użytkowników 
na ochronę prawną.

Ustalenie autorów decyzji redakcyjnych, ważne ze względu na przepisy dotyczące treści, może 
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okazać się dla organów regulacyjnych coraz trudniejsze. Podobnie istnienie programu i jego 
definicja mogą ulec w nadchodzących latach zasadniczym zmianom.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 134
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c) ‘usługa linearna’ lub ‘nadawanie 
programów telewizyjnych’ lub ‘nadawanie 
telewizyjne’ oznacza emisję różnych 
programów za pomocą wszelkich środków, 
w formie niekodowanej lub kodowanej oraz 
w kolejności chronologicznej; programy te 
emitowane są do urządzenia użytkownika w 
czasie, o którym decyduje dostawca usług 
medialnych zgodnie z układem programu;

Or. xm

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 135
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera c) (dyrektywy 89/552/EWG)

(c)‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, w 
przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu;

(c)‘nadawanie programów telewizyjnych’ 
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza 
linearną medialną usługę audiowizualną, 
która składa się z następujących kolejno po 
sobie programów zwierających 
zróżnicowaną ofertę zredagowanych treści i 
w przypadku której dostawca usług 
medialnych decyduje o momencie w czasie, 
w którym określona audycja jest emitowana 
i ustala układ programu; 

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja linearnych usług medialnych musi obejmować jedynie ofertę telewizyjną. Ma to 
miejsce jedynie w przypadku, gdy dostawca usług medialnych decyduje o układzie programu 
zawierającym różnorodną ofertę zredagowanych treści.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Poprawka 136
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera d) (dyrektywy 89/552/EWG)

(d) ‘nadawca’ oznacza dostawcę linearnych 
medialnych usług audiowizualnych;

(d) ‘nadawca’ oznacza dostawcę programów 
telewizyjnych i linearnych medialnych usług 
audiowizualnych;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca pojęcie usług linearnych.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 137
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, oferującą treści 
audiowizualne, zredagowane i zestawione 
przez dostawcę usług medialnych, z których 
użytkownik indywidualnie wybiera 
transmisję określonego programu;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje pojęcie „usługi nielinearnej" jako usługi medialnej na życzenie.
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 138
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, dostarczaną za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a) 
dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, włączając w to 
telewizję kablową, satelitarną lub 
naziemną, telewizję IP lub sieć przenośną, 
która ma następujące dodatkowe cechy:
- użytkownik składa indywidualny wniosek 
o dostarczenie usługi (w tym usługi 
abonamentowej) na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych;
- usługa obejmuje programy przystosowane 
do emitowania w ramach usługi linearnej, 
na przykład filmy pełnometrażowe, 
wydarzenia sportowe i programy zapisane 
już w formacie odpowiednim do 
rozpowszechniania telewizyjnego, takie jak 
komedie sytuacyjne, filmy dokumentalne, 
programy dla dzieci i teatr telewizji;
- usługa adresowana jest do tego samego 
masowego rynku co usługa linearna;
- usługa oparta jest na własności praw do 
dystrybucji różnych katalogów programów;
- na podstawie formatu, prezentacji i 
środków dostępu do usługi użytkownik 
może oczekiwać stosowania podobnej 
ochrony regulacyjnej, jak w przypadku 
usług linearnych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wspiera cel sprawozdawcy, aby rozszerzyć zakres dyrektywy na podobne do 
telewizyjnych usługi nielinearne oraz dodaje do kryteriów wymienionych we wniosku 
sprawozdawcy dwa kolejne (ten sam rynek i własność różnych katalogów). Dąży również do 
poprawy drugiego kryterium przedstawionego przez sprawozdawcę (proponuje się wyrażenie 
„obejmuje programy” zamiast „obejmuje treści”) w celu uniknięcia przyjęcia przepisów o
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niewykonalnie szerokim zakresie.

Zgodne jest to również z wnioskiem Komisji. W punktach uzasadnienia 13 i 14 stwierdzono, że 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie jedynie do usług o charakterze „masowych środków 
przekazu”. Dwa dodatkowe kryteria pomagają zdefiniować ten zamiar w odniesieniu do 
usług nielinearnych:

a) rozszerzenie zakresu dyrektywy zostało częściowo uzasadnione przewidywaną potrzebą 
stworzenia równych szans dla nadawców tradycyjnych i dostawców usług nielinearnych.  
Wynika stąd, że obowiązki należy nałożyć jedynie na tych dostawców usług nielinearnych, 
którzy działają na tym samym rynku, co nadawcy tradycyjni.  W unijnym prawie konkurencji 
definicja rynku jest częściowo związana z możliwością zaspakajania popytu.  W dziedzinie 
usług audiowizualnych możliwości takie są ograniczone przez czas i środki finansowe 
niezbędne do skomponowania różnych katalogów programowych.

b) jedynie usługi o zróżnicowanej ofercie programowej będą w stanie zaistnieć na tym samym 
rynku co główni nadawcy.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 139
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie lub ma 
możliwość wpłynięcia na moment w czasie, 
w którym określony program jest 
transmitowany lub ma możliwość 
decydowania o rodzaju nadawanego 
programu, lub w przypadku której dostawca 
usług medialnych dostosowuje usługę do 
upodobań wyrażonych przez użytkownika;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie różnych sposobów dostosowania usługi do 
oczekiwań użytkownika.
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 140
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik składa indywidualny wniosek o 
transmisję określonej medialnej usługi 
audiowizualnej na podstawie oferty treści 
przedstawionej przez dostawcę usług 
medialnych;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 141
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza wszelką 
medialną usługę audiowizualną inną niż 
„usługa linearna”;

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Poprawka 142
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik indywidualnie zamawia 
transmisję specjalnej medialnej usługi 
audiowizualnej na podstawie zróżnicowanej 
oferty opracowanej programowo przez 
dostawcę usług medialnych;



AM\622816PL.doc 79/96 PE 376.424v01-00

PL

Or. it

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie „usług nielinearnych” jako usług medialnych opracowanych 
programowo przez dostawcę usług i dostępnych na żądanie użytkownika.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 143
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
określa moment w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany lub 
kryteria, według których ustalana jest 
kolejność treści dostarczanych do niego;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie wśród usług nielinearnych usług tworzonych 
komputerowo w oparciu o upodobania, które mogłyby zostać objęte zakresem dyrektywy. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 144
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e)‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
składa indywidualny wniosek o 
dostarczenie określonej usługi i decyduje o 
momencie w czasie, w którym ta usługa jest 
transmitowana;

Or. en
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Uzasadnienie

Definiując nielinearne audiowizualne usługi medialne należy podkreślić zgłoszenie 
indywidualnego zapotrzebowania użytkownika na określoną audiowizualną usługę medialną.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 145
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, dostarczaną za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a) 
dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje poprzez indywidualny wniosek o 
momencie w czasie, w którym określony 
program jest transmitowany, i która posiada 
następującą dodatkową cechę: użytkownik 
składa indywidualny wniosek o 
dostarczenie usługi (w tym usługi 
abonamentowej) na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych;

Or. xm

Uzasadnienie

Zasada neutralności technologicznej zawarta w dyrektywie dotycząca dostawcy linearnych i 
nielinearnych usług medialnych nie wymaga szczegółowego określenia technologii transmisji.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 146
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera e) (dyrektywy 89/552/EWG)

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 

(e)‘usługa nielinearna’ oznacza medialną 
usługę audiowizualną, w przypadku której 
użytkownik, na podstawie oferty treści 
zredagowanej i zestawionej przez dostawcę 
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decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

usług medialnych, decyduje na podstawie 
indywidualnego wniosku o momencie w 
czasie, w którym określony program jest 
transmitowany;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja usługi linearnej powinna opierać się na kontekście, w którym użytkownicy mają 
dostęp do treści. To właśnie jest istotne w celu zdefiniowania zapotrzebowania użytkowników 
na ochronę prawną. Stanowi również wyjaśnienie wyrażenia „usługa nielinearna” jako 
usługi medialnej na życzenie.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 147
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera f) (dyrektywy 89/552/EWG)

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które emitowane są jako część
medialnych usług audiowizualnych i służą 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
promowaniu towarów, usług lub wizerunku 
osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 
działalność gospodarczą;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 148
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera f) (dyrektywy 89/552/EWG)

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu lub 

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które emitowane są jako część
linearnych medialnych usług 
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pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

audiowizualnych i służą bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie punktu uzasadnienia 13 dotyczące wyjaśnienia rozszerzenia zakresu 
dyrektywy na usługi nielinerane.  Pierwotne sformułowanie pozostawia otwartą możliwość 
obciążenia reklam wszelkimi obowiązkami telewizji linearnej, nawet jeśli odbierane są w 
formie nielineranej (na przykład, w celu obejrzenia odnośnego materiału, który nie jest ujęty 
w linearnym programie, użytkownicy zachęcani są do skorzystania z interaktywnego 
przycisku).  Z definicji reklamy nielinearne pozostają pod kontrolą widza, nie istnieje więc 
jasny powód, dla którego miałyby podlegać bardziej rygorystycznym przepisom niż, na 
przykład, reklamy w kolorowym czasopiśmie.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 149
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera f) (dyrektywy 89/552/EWG)

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym lub stanowią ich część i 
służą bezpośredniemu lub pośredniemu 
promowaniu towarów, usług lub wizerunku 
osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 
działalność gospodarczą, w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie, lub w 
celach autopromocji;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja powinna w sposób wyraźny poruszać kwestię finansowego lub innego 
wynagrodzenia za przekazu.



AM\622816PL.doc 83/96 PE 376.424v01-00

PL

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 150
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera f) (dyrektywy 89/552/EWG)

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’ 
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które emitowane są jako część
medialnych usług audiowizualnych i służą 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
promowaniu towarów, usług lub wizerunku 
osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 
działalność gospodarczą;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie wyjaśnia, że handlowy przekaz audiowizualny jest emitowany w 
ramach medialnej usługi audiowizualnej. Uwzględnia to większą funkcjonalność nowych 
usług medialnych oraz fakt, że użytkownik posiada większą kontrolę nad handlowym 
przekazem audiowizualnym, który otrzymuje.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 151
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Obejmuje również techniki 
podprogowe oraz celową reklamę bez 
definiowania programu jako reklamowy. 
Przedstawianie takie uznaje się za 
zamierzone w szczególności wówczas, gdy 
jest dokonywane w zamian za zapłatę lub 
podobne wynagrodzenie;
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Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 152
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością dostawcy usług medialnych
mającą pełnić funkcję reklamy i może 
wprowadzić odbiorców w błąd co do 
swojego rzeczywistego charakteru.  
Przedstawianie takie uznaje się za 
zamierzone w szczególności wówczas, gdy
jest dokonywane w zamian za zapłatę lub 
podobne wynagrodzenie;

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz kryptoreklamy powinien obowiązywać nie tylko nadawców programów telewizyjnych, 
ale wszystkich dostawców medialnych usług audiowizualnych.

Poprawkę złożył Gianni De Michelis

Poprawka 153
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i usiłującą wprowadzić odbiorców 
w błąd co do swojego rzeczywistego 
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charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdy jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie wyrażenia „może wprowadzić” przez „usiłującą wprowadzić” wzmacnia 
interpretację możliwych znaczeń kryptoreklamy oraz stawia dostawcę usług medialnych w 
przejrzystej sytuacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 154
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością dostawcy usług medialnych
mającą pełnić funkcję reklamy i może 
wprowadzić odbiorców w błąd co do 
swojego rzeczywistego charakteru. 
Przedstawianie takie uznaje się za 
zamierzone w szczególności wówczas, gdy 
jest dokonywane w zamian za zapłatę lub 
podobne wynagrodzenie;

Or. en

Uzasadnienie

Kryptoreklama jest szkodliwa dla odbiorców, z tego względu należy jej zakazać zarówno w 
linearnych, jak i nielinearnych medialnych usługach audiowizualnych.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 155
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru.  Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone, gdy jest dokonywane w 
zamian za zapłatę lub inne wynagrodzenie;

Or. it

Uzasadnienie

Francuska wersja tekstu wydaje się bardziej właściwa niż tłumaczenie włoskie.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 156
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera h) (dyrektywy 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością nadawcy mającą pełnić funkcję 
reklamy i może wprowadzić odbiorców w 
błąd co do swojego rzeczywistego 
charakteru. Przedstawianie takie uznaje się 
za zamierzone w szczególności wówczas, 
gdt jest dokonywane w zamian za zapłatę 
lub podobne wynagrodzenie;

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, 
usług, nazwy, znaku towarowego lub 
działalności producenta towarów lub osoby 
świadczącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną 
czynnością dostawcy usług medialnych
mającą pełnić funkcję reklamy i może 
wprowadzić odbiorców w błąd co do 
swojego rzeczywistego charakteru. 
Przedstawianie takie uznaje się za 
zamierzone w szczególności wówczas, gdy 
jest dokonywane w zamian za zapłatę lub 
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podobne wynagrodzenie;

Or. en

Uzasadnienie

Kryptoreklamy należy zakazać we wszystkich usługach, do których odnosi się niniejsza 
dyrektywa.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Poprawka 157
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na 
włączeniu lub odwołaniu się do produktu, 
usługi lub ich znaku handlowego w taki 
sposób, że są one przedstawione w 
medialnych usługach audiowizualnych,
zwykle w zamian za zapłatę lub podobne 
wynagrodzenie.”;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawek odnoszących się do art. 3h.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 158
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na 
włączeniu lub odwołaniu się do produktu, 
usługi lub ich znaku handlowego w taki 
sposób, że są one przedstawione w 
medialnych usługach audiowizualnych, 

(k) ‘pomoc produkcyjna’ oznacza włączenie 
produktu, usługi lub znaku towarowego, 
niezbędne z przyczyn redakcyjnych lub 
twórczych, do medialnej usługi 
audiowizualnej, w przypadku gdy nie 
towarzyszy temu zapłata lub inne 
wynagrodzenie, reklamodawca lub 
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zwykle w zamian za zapłatę lub podobne 
wynagrodzenie.”;

właściciel marki nie wywiera wpływu na 
redakcję programu, a towar, usługa lub 
znak towarowy nie są przesadnie 
eksponowane.”

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł definiuje nowo wprowadzony termin „pomoc produkcyjna”. 

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 159
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, w zamian za zapłatę lub 
podobne wynagrodzenie; definicja prawna 
lokowania produktu nie obejmuje nagród 
przyznawanych w programach oraz 
markowych artykułów promocyjnych w 
programach.”;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja lokowania produktu powinna zawierać wyraźny wymóg zapłaty lub podobnego 
wynagrodzenia, aby wykluczyć przypadki, w których produkty przedstawiane są jako 
niezależna część programu, a ich włączenie opiera się na niezależnej, w przeciwieństwie do 
handlowej, decyzji redakcyjnej. Ponadto ważne jest, aby nowa regulacja w sprawie 
lokowania produktu przypadkowo nie zdelegalizowała już istniejących i stosowanych zgodnie 
z prawem formuł ustalania programów.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 160
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
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Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w linearnych medialnych 
usługach audiowizualnych, w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie dla 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Lokowanie produktu powinno być uznane jako takie, jeśli towarzyszy mu zapłata.

Przepisy dotyczące lokowania produktu powinny odnosić się jedynie do usług linearnych.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 161
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) „lokowanie produktu” oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się w sposób jednostkowy i 
dyskretny do produktu, usługi lub ich znaku 
handlowego w taki sposób, że są one 
przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie;

Or. fr

Uzasadnienie

Jednostkowy i dyskretny charakter lokowania produktu ma na celu zachowanie jakości treści 
oraz obiektywności medialnej usługi audiowizualnej.
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 162
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.
Prawna definicja lokowania produktu nie 
obejmuje wręczanych nagród ani 
merchandisingu artykułów firmowych 
podczas programów.”;

Or. es

Uzasadnienie

Należy wykluczyć z definicji „lokowania produktu” („product placement”) przypadki, w 
których artykuły stanowią niezależną część programu (np. przypadkowe przedmioty) a ich 
użycie wynika z niezależnej, a nie komercyjnej, decyzji redakcji. W przeciwnym przypadku 
zasady „lokowania produktu” miałyby negatywny wpływ na decyzje redakcji o używaniu 
przedmiotów z życia codziennego w produkcjach audiowizualnych.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 163
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną 
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub 
ich znaku handlowego w taki sposób, że są 
one przedstawione w programach 
linearnych w zamian za zapłatę.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że przepis ten stosuje się zasadniczo do usług linearnych oraz 
programów ukazujących się w usługach linearnych.

Wyrażenie „ zwykle w zamian za zapłatę lub podobne wynagrodzenie” sprawia, że definicja 
lokowania produktu jest zbyt szeroka.  Może obejmować wszystkie rodzaje produktów lub 
usług rozpoznawalnych w programie, które zostały dostarczone bezpłatnie.  Zjawisko to 
znane jako lokowanie rekwizytów nie ma na celu promowania produktów, nie powinno więc 
być traktowane pod względem określania zasad jako lokowanie produktów. W rzeczywistości 
nie można mieć pewności, że zawarto porozumienie bez jakiejkolwiek formy płatności, 
ponieważ stwarza to zobowiązanie umowne do pokazania produktu.   Bez takiego 
zobowiązania umownego lokowanie nie może być uznane za przekaz handlowy.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 164
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

(ka) ‘utwory europejskie’ oznaczają co 
następuje:
(a) utwory pochodzące z państw 
członkowskich;
(b) utwory pochodzące z europejskich 
państw trzecich, które przystąpiły do 
Europejskiej konwencji o telewizji 
ponadgranicznej Rady Europy, spełniające 
wymogi określone w ust. 2 poniżej;
(c) utwory wytworzone w koprodukcji w 
ramach porozumień dotyczących sektora 
audiowizualnego, zawartych pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a państwami 
trzecimi i spełniające warunki określone w 
tych porozumieniach.
Przepisy określone w lit. (b) i (c) są 
stosowane pod warunkiem, że utwory 
pochodzące z państw członkowskich nie 
podlegają środkom dyskryminującym w 
zainteresowanych państwach trzecich.

2. Utwory, o których mowa w ust. 1 litery a) 
i b), są utworami wyprodukowanymi 
głównie przez autorów oraz wykonawców 
zamieszkałych w jednym lub w kilku z 
państw, o których mowa w ust. 1 litery a) i 
b), o ile spełniają one jeden z następujących 
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trzech warunków:
(a) zostały wykonane przez jednego 
producenta lub kilku producentów 
posiadających siedzibę w jednym lub w 
kilku z tych państw; lub
(b) produkcja utworów jest nadzorowana i 
kontrolowana przez jednego producenta lub 
kilku producentów posiadających siedzibę 
w jednym lub w kilku z tych państw; lub
(c) udział koproducentów z tych państw w 
całkowitych kosztach koprodukcji jest 
większościowy, a koprodukcja nie jest 
kontrolowana przez jednego producenta lub 
kilku producentów posiadających siedzibę 
poza tymi państwami.

3. Utwory, które nie są utworami 
europejskimi w rozumieniu ust. 1, lecz 
zostały wyprodukowane w ramach 
dwustronnych umów o koprodukcji 
zawartych przez państwa członkowskie z 
państwami trzecimi, są uznawane za utwory 
europejskie pod warunkiem, że 
koproducenci ze Wspólnoty ponoszą 
większościową część całkowitych kosztów 
produkcji i że produkcja nie jest 
kontrolowana przez jednego producenta lub 
kilku producentów posiadających siedzibę 
poza terytorium państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja utworów europejskich, zamiast tworzyć nowy artykuł, powinna być włączona do 
artykułu bieżącego.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 165
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

(ka) ‘agencja informacyjna’ oznacza 
hurtowego dostawcę informacji 
audiowizualnych do dostawców linearnych 
medialnych usług audiowizualnych, a nie 
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usług dostarczanych bezpośrednio ogółowi 
ludności.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowa definicja ma na celu wyjaśnienie i zawężenie zakresu proponowanego w art. 3b 
wyrażenia „prawo do krótkich relacji informacyjnych”. W szczególności ogranicza znaczenie 
terminu „pośrednicy” w pierwotnym wniosku do usług agencji informacyjnej, świadczonych 
jedynie na rzecz nadawców. Definicja opiera się na definicji nadawcy zawartej w 
proponowanym art. 1 lit. (d), jak również na klasyfikacji usług agencji informacyjnych 
używanych dla celów układu ogólnego w sprawie handlu usługami Światowej Organizacji 
Handlu. Agencje informacyjne dostarczają już nadawcom wiele z głównych informacji 
zagranicznych, dlatego stanowią praktyczny i odpowiedni środek przekazu, za pośrednictwem 
którego mogą być obsługiwane krótkie relacje informacyjne.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 166
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

ka) ”wskaźniki oglądalności i 
rozpowszechniania środków 
komunikacji”oznaczają odpowiednio 
szacowaną liczbę 
słuchaczy/telewidzów/czytelników 
transmisji radiowej lub telewizyjnej.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby zgodnie z celem dyrektywy wprowadzić definicję wskaźników 
oglądalności.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Poprawka 167
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

ka) “wskaźniki oglądalności, jakości i 
zadowolenia i 
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rozpowszechnianiaposzczególnych środków 
komunikacji”oznaczają odpowiednio
szacowaną liczbę 
słuchaczy/telewidzów/czytelników 
transmisji radiowej lub telewizyjnej.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, zgodnie z celem dyrektywy wprowadzić definicję wskaźników 
oglądalności.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Poprawka 168
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

ka) „podmiot realizujący”: oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną 
za organizację i/lub realizację badań w 
sprawie wskaźników oglądalności, 
zadowolenia i rozpowszechniania środków 
komunikacji.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby zgodnie z celem dyrektywy wprowadzić definicję wskaźników 
oglądalności i podmiotu realizującego (patrz poprawka do art.20 a (nowy)).

Poprawkę złożył Gianni De Michelis

Poprawka 169
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litery (k a) i (k b) (nowe) (dyrektywy 89/552/EWG)

(ka) ‘włączanie produktu’ oznacza, że w 
przypadku gdy na produkt zwracana jest 
szczególna uwaga ze strony osoby lub 
aktora, którzy otwarcie wyrażają poparcie 
dla produktu, produkt taki zostaje włączony 
do scenariusza programu i tym samym 
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wpływa na odpowiedzialność i niezależność 
redakcyjną dostawcy usług medialnych;
(kb) ‘nadmierne eksponowanie’ oznacza 
natarczywe pokazywanie produktu na 
ekranie.”

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie trzech wyrażeń: lokowanie produktu, włączanie produktu i nadmierne 
eksponowanie zapewnia lepszą ochronę widza oraz pewność prawną dostawcy usług 
medialnych. 
Oznacza to, że w żadnym programie nie można w sposób nadmierny eksponować produktu 
handlowego lub usługi. W szczególności jakiekolwiek odniesienie do takiego produktu lub 
usługi musi być ograniczone do tego, co można w jasny sposób uzasadnić wymogami 
redakcyjnymi samego programu.
Podobnie dzięki jasnej definicji włączania produktu można będzie zapewnić ochronę 
niezależności redakcyjnej.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 170
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k b) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)

kb) „wskaźnik zadowolenia z programu”: 
oznacza poziom zadowolenia 
słuchaczy/telewidzów/czytelników 
programu radiowego lub telewizyjnego.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby zgodnie z celem dyrektywy wprowadzić definicję wskaźnika 
zadowolenia.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 171
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k c) (nowa) (dyrektywy 89/552/EWG)
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kc) „wskaźnik jakości programu” oznacza 
ocenę w związku z pewnymi uprzednio 
określonymi parametrami.

Or. it

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby zgodnie z celem dyrektywy wprowadzić definicję wskaźnika jakości 
programu.
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