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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 25
UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

(1a) Osnovni cilj revizije Direktive 
89/552/EGS mora biti predvsem 
prilagajanje spremembam in okrepitev 
konkurence industrije avdiovizualnih 
medijskih storitev na globalnem trgu. 
Liberalnejši in enostavnejši zakonski okvir 
bo spodbudil gospodarsko rast, ustvarjanje 
delovnih mest in inovacije v skladu z 
lizbonsko strategijo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni
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Predlog spremembe 26
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2 a) Svoboda in pluralnost medijev sta 
bistvena pogoja za polno spoštovanje 
pravice do svobode izražanja in obveščanja; 
sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti 
za človekove pravice obvezuje države 
članice, da varujejo pluralnost medijev in, 
po potrebi, to zagotovijo z ustreznimi 
ukrepi.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na načelu, da so mediji obenem kulturne in gospodarske dobrine 
in zato morata biti v direktivi upoštevani obe merili, kot ju upošteva veljavna zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 27
UVODNA IZJAVA 3

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravi
čuje uporabo posebnih pravil za te storitve.

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo, izobraževanje in 
kulturo ter narava avdiovizualnih storitev, 
ki so hkrati kulturne in gospodarske 
dobrine, upravičujeta uporabo posebnih 
pravil za te storitve, da se ohranijo temeljne 
svoboščine in pravice, ki so zapisane v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, v Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v 
paktu Združenih narodov o državljanskih 
in političnih pravicah, ter da se zagotovi 
varstvo mladoletnikov in ranljivih ali 
invalidnih oseb.

Or. fr

Obrazložitev

Avdiovizualne storitve je treba obravnavati na podlagi njihove tržne in kulturne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia in Monica 
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Frassoni

Predlog spremembe 28
UVODNA IZJAVA 3

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo posebnih pravil za te storitve.

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo posebnih pravil za te storitve, ker bi 
morali mediji nuditi državljanom sredstva 
za kritično presojo realnosti ter za boljšo 
uporabo vedno večje količine informacij, ki 
jih preplavljajo, kot je določeno v Priporo
čilu Sveta Evrope 1466(2002); in ker bi 
poleg tega, s pomočjo ustrezne ureditve 
takih storitev, državljanom moralo biti 
omogočeno, da izberejo najustreznejši 
medij in način obveščanja ter tako v celoti
uveljavljajo svojo pravico do svobode obveš
čanja in izražanja.

Or. it

Obrazložitev

Predlagano novo besedilo temelji na načelu, da mediji niso samo gospodarske, temveč tudi 
kulturne dobrine in zato morata biti v direktivi upoštevani obe merili.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 29
UVODNA IZJAVA 3

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo posebnih pravil za te storitve.

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
in vsebin, ki jih razširjajo, za družbo, 
demokracijo in kulturo upravičuje uporabo 
posebnih pravil za te storitve, ki so 
usmerjena zlasti v varovanje in okrepitev 
pluralnosti informacij v različnih oblikah.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 30
UVODNA IZJAVA 3
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(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo posebnih pravil za te storitve.

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo omejenih, posebnih pravil za te 
storitve, vendar samo, če je to nujno..

Or. en

Obrazložitev

Avdiovizualne medijske storitve smejo biti preobremenjeno s predpisi, če naj bodo konkuren
čne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 31
UVODNA IZJAVA 4

(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe.

(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe. Lažji tehnični dostop do 
avdiovizualnih storitev za vsakogar, zlasti 
za ljudi, ki so najbolj prikrajšani, kot so 
invalidne in starejše osebe, prispeva k večji 
dinamiki in konkurenčnosti sektorja.
Namen podpore podjetje , ki se temu posve
čajo, je, da se cilj vključevanja poveže s 
ciljem razvoja raziskovalnega sektorja in 
zaposlovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi naraščanja starejšega prebivalstva in velikega števila invalidnih oseb v EU je treba 
njihov dostop do programov presojati iz družbenega in gospodarskega vidika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 32
UVODNA IZJAVA 4
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(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe.

(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe. Ta direktiva ne bi smela ovirati 
razvoja novih storitev s prenagljenimi in 
omejevalnimi pravnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Revidirana direktiva bi morala spodbujati razvoj novih avdiovizualnih storitev, ne pa ga 
ovirati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 33
UVODNA IZJAVA 5

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske 
storitve, pojavljajo v zvezi s pravnim re
žimom, ki ureja nastajajoče storitve na 
zahtevo, zato je treba, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence in izboljša pravna 
varnost, uporabiti vsaj osnovne usklajene 
predpise za vse avdiovizualne medijske 
storitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Na tem področju ni pravne negotovosti. Storitve na zahtevo že izrecno ureja direktiva o 
elektronskem poslovanju (uvodna izjava 18) in drugi sistemi samoregulacije (člen 16 [2]). V 
tem predlogu so uporabljene nejasne opredelitve in bo pravzaprav povzročil večjo pravno 
negotovost.

Presoja vplivov Komisije ni ustrezno dokazala, da za nelinearne storitve ni enakih konkuren
čnih pogojev in ni dokazala niti, da bi koristi od usklajevanja izravnale stroške. V vsakem 
primeru so neenaki konkurenčni pogoji vprašanje konkurence, na katere ni mogoče 
odgovoriti z rešitvijo, ki temelji na notranjem trgu, zato njegova vključitev v direktivo o 
enotnem trgu ni upravičena.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 34
UVODNA IZJAVA 5

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne usklajene predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve.

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, ki se 
jih ponuja na istem trgu. Zato je treba, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence in izboljša 
pravna varnost, uporabiti vsaj osnovne 
usklajene predpise za vse avdiovizualne 
medijske storitve, ki jih ureja ta Direktiva. 
Novo, razširjeno področje uporabe direktive 
zato ne bi smelo zajemati tistih vrst 
nelinearnih medijskih storitev, ki ponujajo 
vsebine in programe, ki jih že ureja 
Direktiva Sveta 89/552/EGS (Direktiva o 
televiziji brez meja).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 5

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne usklajene predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve.

(5) Ker bi, če bi države članice uvedle svoja 
lastna pravila o novih avdiovizualnih 
medijskih storitvah, to lahko povzročilo
pravno negotovost in neenake konkurenčne 
pogoje za evropska podjetja, ki zagotavljajo 
avdiovizualne medijske storitve, v zvezi s 
pravnim režimom, ki ureja nastajajoče 
storitve na zahtevo, je treba, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence in izboljša pravna 
varnost, uporabiti načelo države izvora kot 
prevladujoče temeljno pravilo v tem 
sektorju.

Or. en



AM\622816SL.doc 7/85 PE 376.424v01-00

SL

Obrazložitev

Pojavljanje pravne negotovosti je sporno, saj storitve na zahtevo ureja direktiva o 
elektronskem poslovanju. Poleg tega načelo države izvora tako v tej direktivi kot v direktivi o 
elektronskem poslovanju zagotavlja najpomembnejšo pravno varnost za ponudnike medijskih 
storitev, da lahko poslujejo prek meja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 5

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne usklajene predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve.

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne usklajene predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve in tako 
prispevati k dokončnemu oblikovanju 
enotnega trga ter vzpostavitvi enotnega 
informacijskega prostora. 

Or. fr

Obrazložitev

Predlagani predpisi morajo imeti dvojen pozitiven učinek: okrepitev avdiovizualnega trga in 
prispevek k razvoju informacijske družbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 5
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(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne usklajene predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve.

(5) Pravna negotovost in neenaki konkuren
čni pogoji se za evropska podjetja, ki 
zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, 
pojavljajo v zvezi s pravnim režimom, ki 
ureja nastajajoče storitve na zahtevo, zato je 
treba, da se prepreči izkrivljanje konkurence 
in izboljša pravna varnost, uporabiti vsaj 
osnovne dosledne predpise za vse 
avdiovizualne medijske storitve, ne glede na 
to, ali se prenašajo na podlagi stalne 
programske sheme ali na zahtevo.

Or. it

Obrazložitev

Skladen niz pravil je pomemben za konkurenčnost med medijskimi storitvami, ki temeljijo na 
različnih tehnologijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 6

(6) Komisija je sprejela Sporočilo o 
prihodnosti evropske regulativne 
avdiovizualne politike, v katerem poudarja, 
da mora regulativna politika sektorja v 
sedanjosti in prihodnosti zaščititi nekatere 
javne interese, kot so kulturna različnost, 
pravica do informacij, varstvo mladoletnikov 
in potrošnikov.

(6) Komisija je sprejela Sporočilo o 
prihodnosti evropske regulativne 
avdiovizualne politike, v katerem poudarja, 
da mora regulativna politika sektorja v 
sedanjosti in prihodnosti zaščititi nekatere 
javne interese, kot so kulturna različnost, 
pravica do informacij in do potrebne 
pluralnosti slednjih, varstvo mladoletnikov 
in potrošnikov, ter dejavnosti za povečanje 
ozaveščenosti in usposobljenosti javnosti.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 6
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(6) Komisija je sprejela Sporočilo o 
prihodnosti evropske regulativne 
avdiovizualne politike, v katerem poudarja, 
da mora regulativna politika sektorja v 
sedanjosti in prihodnosti zaščititi nekatere 
javne interese, kot so kulturna različnost, 
pravica do informacij, varstvo mladoletnikov 
in potrošnikov.

(6) Komisija je sprejela Sporočilo o 
prihodnosti evropske regulativne 
avdiovizualne politike, v katerem poudarja, 
da mora regulativna politika sektorja v 
sedanjosti in prihodnosti zaščititi nekatere 
javne interese, kot so kulturna različnost, 
pravica do informacij, varstvo mladoletnikov 
in potrošnikov ter enakost dostopa tudi za 
najbolj prikrajšane.

Or. it

Obrazložitev

Namen je upoštevati interese prikrajšanih družbenih skupin (invalidov, starejših oseb, itd.), 
kar zadeva pravico do informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Spodbujanje konkurenčnosti evropske 
industrije, katere pomemben sestavni del je 
avdiovizualni sektor, je bistveno za 
doseganje ciljev politike lizbonske 
strategije. Zato je treba za povečanje 
konkurenčnosti v avdiovizualnem sektorju 
s primernim zakonskim okvirom spodbujati 
ustrezne načine financiranja. Zato je 
bistveno, da je avdiovizualni sektor dinami
čen in prinaša dobiček, urejanje pa mora 
biti za dosego tega cilja čimbolj nevsiljivo.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnilo k predlogu spremembe 6 Giannija De Michelisa. Avdiovizualne medijske storitve 
ne smejo biti preobremenjene s predpisi, da bi bile konkurenčne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
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(6a) Načelo države izvora je odločilno za 
nastanek vseevropskega avdiovizualnega 
trga z močno industrijo, ki izdeluje 
evropsko vsebino. Poleg tega načelo varuje 
pravice gledalcev, da izbirajo iz široke 
ponudbe evropskih programov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6 a) V okviru Lizbonske strategije, ki si 
zavzema za konkurenčno in na znanju 
temelječe gospodarstvo, so potrebne 
trajnostne naložbe v infrastrukturo sektorja 
in uvedba inovacij v novih informacijskih 
in komunikacijskih tehnologijah, tudi s 
pomočjo raziskav, kar bi pripomoglo k 
razvoju obstojne in visoko produktivne 
radiotelevizijske industrije (katere
pomemben del so avdiovizualne storitve) na 
evropskem trgu .

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
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(6 a) Močna ustrezno urejena evropska 
industrija, ki vključuje tradicionalen in nov 
avdiovizualni sektor ter se opira na visoke 
naložbe in uspešne informacijske in 
komunikacijske tehnologije, prispeva k 
uresničitvi lizbonske strategije, katere cilj 
je, da Evropska unija do leta 2010 postane 
najbolj konkurenčno in dinamično na 
znanju temelječe gospodarstvo. Sedanja 
ureditev mora v konkurenčnem okolju 
Unije vzpostaviti ustrezno pravno 
ravnovesje in tako zagotoviti zaupanje 
podjetij, ki zagotavljajo naložbe in odpirajo 
nova delovna mesta.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)

(6 b) V okviru lizbonske strategije je 
pomembno upoštevati razvoj evropske 
produkcije vsebin s pripravo programskega 
okvira, zlasti na področju intelektualne 
lastnine in izkoriščanja pravic, katerega 
namen bo uravnotežiti razširjanje in 
distribucijo vsebin s potrebo po varovanju 
posebnih pravic imetnikov avtorskih pravic.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 45
UVODNA IZJAVA 7
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(7) Komisija je sprejela pobudo „i2010: 
Evropska informacijska družba“ za 
spodbujanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja v informacijski družbi in 
medijski industriji. i2010 je celovita 
strategija, namenjena spodbujanju razvoja 
digitalnega gospodarstva, glede na zbli
ževanje informacijskih in medijskih storitev, 
mrež in naprav, s posodabljanjem in uporabo 
vseh političnih instrumentov EU: regulativni 
instrumenti, raziskave in partnerstvo z 
industrijo. Komisija se je zavezala k 
oblikovanju skladnega okvira notranjega trga 
za informacijsko družbo in medijske storitve 
s posodabljanjem pravnega okvira za 
avdiovizualne storitve, ki se je začelo s 
predlogom Komisije leta 2005 o posodobitvi 
Direktive o televiziji brez meja.

(7) Komisija je sprejela pobudo „i2010: 
Evropska informacijska družba“ za 
spodbujanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja v informacijski družbi in 
medijski industriji. i2010 je celovita 
strategija, namenjena spodbujanju evropske 
produkcije vsebin in razvoja digitalnega 
gospodarstva, glede na zbliževanje 
informacijskih in medijskih storitev, mrež in 
naprav, s posodabljanjem in uporabo vseh 
političnih instrumentov EU: regulativni 
instrumenti, raziskave in partnerstvo z 
industrijo. Komisija se je zavezala k 
oblikovanju skladnega okvira notranjega trga 
za informacijsko družbo in medijske storitve 
s posodabljanjem pravnega okvira za 
avdiovizualne storitve, ki se je začelo s 
predlogom Komisije leta 2005 o posodobitvi 
Direktive o televiziji brez meja.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska produkcija vsebin mora biti najmočnejši dejavnik ekonomije znanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 46
UVODNA IZJAVA 9

(9) Ta direktiva krepi spoštovanje temeljnih 
pravic in je v celoti v skladu z načeli, ki jih 
priznava Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti člen 11 Listine. V zvezi s tem 
ta direktiva nikakor ne preprečuje državam 
članicam, da uporabijo svoja ustavna pravila 
v zvezi s svobodo tiska in svobodo izražanja 
v medijih.

(9) Ta direktiva prispeva h krepitvi spo
štovanja temeljnih pravic in je v celoti v 
skladu z načeli, ki jih priznava Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
člen 11 Listine. V zvezi s tem ta direktiva 
nikakor ne preprečuje državam članicam, da
uporabijo svoja ustavna pravila v zvezi s 
svobodo tiska in svobodo izražanja v medijih.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 47
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UVODNA IZJAVA 10

(10) Zaradi uvedbe minimalnega niza
usklajenih obveznosti v členih 3c do 3h ter 
na področjih, usklajenih v tej direktivi, dr
žave članice ne smejo več odstopati od na
čela države izvora v zvezi z varstvom 
mladoletnikov in bojem proti podžiganju 
sovraštva zaradi rase, spola, veroizpovedi 
ali narodnosti, ter kršitev človekovega 
dostojanstva v zvezi s posameznikom ali 
varstva potrošnikov, kot določa člen 3(4) 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/31/ES.

(10) S to uredbo je uveden minimalni niz 
usklajenih obveznosti v členih 3c do 3h za 
vse avdiovizualne medijske storitve v zvezi z 
varstvom mladoletnikov, človekovega 
dostojanstva in potrošnikov. Poleg tega se 
uporabljajo tudi določbe Direktive 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu ("Direktiva o 
elektronskem poslovanju") – zlasti načelo 
države izvora, zahteve glede podatkov in 
pravila o odgovornosti (izjeme v zvezi z 
odgovornostjo). Razen tega lahko države 
članice v skladu s členom 3(4) Direktive o 
elektronskem poslovanju še vedno 
sprejmejo ukrepe, ki so potrebni zaradi 
javnega reda.  

----------------------------
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1  

Or. de

Obrazložitev

V uvodnih izjavah mora biti jasno zapisano, da države članice ohranijo pravico, da v skladu s 
členom 3(3) do (5) Direktive št. 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) sprejmejo ukrepe, ki so potrebni zaradi javnega reda.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 48
UVODNA IZJAVA 11
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(11) Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede na člen 1(3) ne 
posega v ukrepe, sprejete na ravni Skupnosti 
ali nacionalni ravni, za izpolnitev ciljev splo
šnega interesa, zlasti v zvezi z urejanjem 
vsebin in avdiovizualno politiko.

(11) Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (okvirna direktiva) dolo
ča enoten pravni okvir za vsa prenosna 
omrežja in storitve ter glede na člen 1(3) ne 
posega v ukrepe, sprejete na ravni Skupnosti 
ali nacionalni ravni, za izpolnitev ciljev splo
šnega interesa po načelu tehnološke 
nevtralnosti, ki upravičuje ločitev predpisov 
o prenosih in predpisov o vsebini, zlasti v 
zvezi z urejanjem vsebin in avdiovizualno 
politiko.

Or. fr

Obrazložitev

Načelo tehnološke nevtralnosti omogoča neoviran razvoj prenosnih tehnologij, ki temeljijo na 
ustreznih standardih in predpisih, ter oblikovanje skladnega okvira za ureditev predpisov o 
vsebini.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 49
UVODNA IZJAVA 12

(12) Nobena določba te direktive ne sme od 
držav članic zahtevati ali jih spodbujati, da 
uvedejo nove sisteme podeljevanja dovoljenj 
ali upravnih pooblastil za katero koli vrsto 
medijev.

(12) Nobena določba te direktive ne sme od 
držav članic zahtevati ali jih spodbujati, da 
uvedejo nove sisteme podeljevanja dovoljenj 
ali upravnih pooblastil za katero koli vrsto 
medijev. Prav tako se brez predhodnega 
postopka na sodišču ne smejo razveljaviti 
dovoljenja in upravna pooblastila.

Or. es

Obrazložitev

Evropska zakonodaja zagotavlja pravico do sprejemanja in širjenja informacij ali idej brez 
vmešavanja javnih organov. Državljani ne smejo biti prikrajšani za pravico, da prejemajo 
informacije preko komunikacijskih kanalov, ki jih ponavadi poslušajo, razen z vnaprejšnjim 
sodnim posredovanjem. Učinkovita zaščita temeljnih pravic in svoboščin je v neposredni 
pristojnosti sodnikov in sodišč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan
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Predlog spremembe 50
UVODNA IZJAVA 13

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo. 
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa negospodarskih
dejavnosti, kot so izključno zasebne spletne 
strani.

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo.
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa dejavnosti, ki so 
predvsem negospodarske, kot so izključno 
zasebne spletne strani, razširjanje in 
izmenjava avdiovizualnega gradiva za izra
žanje osebnega mnenja, storitve, ki raz
širjajo avdiovizualno vsebino, ki jo izdelajo 
uporabniki za namene izmenjave v 
interesni skupnosti ali druge linearne 
storitve, ki nimajo jasnega vpliva na večji 
del javnosti.

Or. en

Obrazložitev

S takim pojasnilom bi bili uporabniki bolj pomirjeni, da direktiva ne bo spremenila njihovega 
načina izrabe ustvarjalnega potenciala interneta, vključno s spletnimi avdiovizualnimi 
gradivom, ki mora spoštovati le kazensko pravo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 13

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo.
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa negospodarskih 
dejavnosti, kot so izključno zasebne spletne 
strani.

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, ne glede nato, ali se 
uredniška zasnova in odgovornost 
ponudnika nanašata na programsko shemo 
ali izbirni katalog, oblikovan v strokovnem 
okviru in po strokovnih merilih. Vendar je 
njeno področje uporabe omejeno na storitve, 
kot so opredeljene s Pogodbo, in zato zajema 
vse vrste gospodarskih dejavnosti, vključno z 
dejavnostmi podjetij za javne storitve.
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Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki natančneje opredeljuje odgovornost ponudnika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 13

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo. 
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij 
za javne storitve, ne zajema pa 
negospodarskih dejavnosti, kot so izključno
zasebne spletne strani.

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo. 
Vendar je področje uporabe te direktive 
omejeno na linearne avdiovizualne medijske
storitve, kot so opredeljene v nadaljevanju 
in s Pogodbo, ne zajema pa negospodarskih 
dejavnosti, kot so vsebine, ki so jih 
proizvedli uporabniki, zasebne spletne strani 
ali katere koli oblike zasebnega 
dopisovanja, kot je elektronska pošta.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev razširjanja programa je treba dopolniti, da bo vključevala storitve, ki imajo 
enake lastnosti kot tradicionalne redne storitve razširjanja televizijskih programov, vendar jih 
opravljajo druge platforme, nedvoumno pa bi moralo biti izraženo, da vsebine, ki so jih 
proizvedli uporabniki, zasebne spletne strani itd. niso zajete.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 13
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(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo. 
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa negospodarskih 
dejavnosti, kot so izključno zasebne spletne 
strani.

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo. 
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, in 
zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa negospodarskih 
dejavnosti, kot so izključno zasebne spletne 
strani ali druge vsebine, ki so jih proizvedli 
uporabniki, ki se praviloma ne opravljajo za 
plačilo, niti storitev informacijske družbe, 
kot so opredeljene v členu 1 Direktive 
98/48/ES Evropskega parlamenta in sveta z 
dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 
98734/ES o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih 
standardov in tehničnih predpisov1.

________________
1 UL L 217, 5.8.1998, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

To pojasni, da področje uporabe direktive zadeva televizijske in podobne storitve v prvotnem 
pomenu ter priznava ločevanje med "množičnimi mediji" in "mediji, prilagojenimi 
posamezniku".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 13 A (novo)

(13a) Ponavljajoče se posredovanje iste 
vsebine, na primer ponavljajoči se 
vsebinski sklopi, približek videa na zahtevo 
in neposredne prenose dogodkov je treba 
obravnavati kot nelinearne storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ponavljajoče se vsebinski sklope in ponudbe približka videa na zahtevo uporabnik doživlja 
enako kot nelinearne storitve in bi morale biti zato enako obravnavane. Razlika je le, da ju 
podpirata različni tehnologiji. Kdaj bo neposredni prenos dogodka, določi organizator 
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dogodka, ne ponudnik medijske storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 14

(14) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema množične medije v njihovi 
vlogi obveščanja, zabavanja in izobraževanja, 
vendar izključuje vse oblike zasebnega 
dopisovanja, kot je elektronska pošta, 
poslana omejenemu številu prejemnikov. 
Opredelitev izključuje tudi vse storitve, ki 
niso namenjene širjenju avdiovizualne 
vsebine, tj. kadar je avdiovizualna vsebina le 
naključno povezana s storitvijo in ni njen
glavni namen. Sem sodijo spletne strani, pri 
katerih so avdiovizualni elementi le pomožna 
dopolnitev, na primer animirani grafični 
elementi, majhni oglaševalski vložki ali 
informacije, povezane z izdelkom ali 
neavdiovizualno storitvijo.

(14) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema množične medije v njihovi 
vlogi obveščanja, zabavanja, izobraževanja in 
še posebej prispevka k oblikovanju javnega 
mnenja, vendar izključuje vse oblike 
zasebnega dopisovanja, kot je elektronska po
šta, poslana omejenemu številu prejemnikov. 
Opredelitev izključuje tudi vse storitve, ki 
niso namenjene širjenju avdiovizualne 
vsebine, tj. kadar je avdiovizualna vsebina le 
naključno povezana s storitvijo in ni glavni 
namen storitve. Sem sodijo spletne strani, pri 
katerih so avdiovizualni elementi le pomožna 
dopolnitev, na primer animirani grafični 
elementi, majhni oglaševalski vložki ali 
informacije, povezane z izdelkom ali 
neavdiovizualno storitvijo. Nadaljnji primeri 
vključujejo spletne igre, pod pogojem, da 
glavni namen avdiovizualne medijske 
storitve ni dosežen, in spletne iskalnike, 
katerih osnovni namen ni razširjanje 
avdiovizualne vsebine, čeprav iskanje v
časih ponudi avdiovizualno vsebino.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se prispevek k oblikovanju javnega mnenja (v širokem pomenu) 
uporablja kot merilo za ločevanje "medijskih" storitev od drugih komunikacijskih storitev. 
Razen tega je to opredelitev avdiovizualnih medijskih storitev po smernicah na osnovi 
vsebine. Kot je Komisija sama poudarila, direktiva ne sme zajemati negospodarskih 
dejavnosti. Zasebnih spletnih strani in zasebnih vsebin, kot so blogi, ne bi smeli urejati 
predpisi. Enako bi moralo veljati za polzasebne vsebine, kot so informacije o lokalnih klubih 
ali šolskih dogodkih. Slednje je tudi v skladu z opredelitvijo storitev v členu 50 Pogodbe. Zato 
je treba to vsebino izrecno izključiti iz področja uporabe direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek
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Predlog spremembe 56
UVODNA IZJAVA 14

(14) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema množične medije v njihovi 
vlogi obveščanja, zabavanja in izobraževanja,
vendar izključuje vse oblike zasebnega 
dopisovanja, kot je elektronska pošta, 
poslana omejenemu številu prejemnikov. 
Opredelitev izključuje tudi vse storitve, ki 
niso namenjene širjenju avdiovizualne 
vsebine, tj. kadar je avdiovizualna vsebina le 
naključno povezana s storitvijo in ni njen 
glavni namen. Sem sodijo spletne strani, pri 
katerih so avdiovizualni elementi le pomožna 
dopolnitev, na primer animirani grafični 
elementi, majhni oglaševalski vložki ali 
informacije, povezane z izdelkom ali 
neavdiovizualno storitvijo.

(14) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema množične medije v njihovi 
vlogi obveščanja, zabavanja in izobraževanja, 
vendar izključuje vse oblike zasebnega 
dopisovanja, kot je elektronska pošta, 
poslana omejenemu številu prejemnikov. Ne 
obsega storitev informacijske družbe iz 
člena 1 Direktive 98/48/ES. Opredelitev 
izključuje tudi vse storitve, ki niso namenjene 
širjenju avdiovizualne vsebine, tj. kadar je 
avdiovizualna vsebina le naključno povezana 
s storitvijo in ni njen glavni namen. Sem 
sodijo spletni iskalniki, spletne strani pri 
katerih so avdiovizualni elementi le pomožna 
dopolnitev, na primer animirani grafični 
elementi, majhni oglaševalski vložki ali 
informacije, povezane z izdelkom ali 
neavdiovizualno storitvijo.

Or. en

Obrazložitev

To pojasni, da področje uporabe direktive zadeva televizijske in podobne storitve v prvotnem 
pomenu ter priznava, da bi bilo treba ločevati med "množičnimi mediji" in "mediji, 
prilagojenimi posamezniku".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 57
UVODNA IZJAVA 14 A (novo)
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(14a) Stopnjo vpliva na družbo, ki jo dose
žejo izdajatelji televizijskih programov, 
lahko dosežejo le storitve na zahtevo, ki so 
usmerjene na isti množični trg. Storitve na 
zahtevo, ki so usmerjene na množični trg, 
morajo ponuditi primerno raznovrsten 
katalog televizijskih programov. Pravila, 
katerih namen je zaščititi cilje javnega 
interesa in preprečiti izkrivljanje 
konkurence med linearnimi in 
nelinearnimi storitvami, bi zato morala 
veljati samo za tiste nelinearne storitve, ki 
zagotavljajo tak katalog.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe direktive je delno utemeljena z domnevno potrebo, da se doseže 
enake konkurenčne pogoje med tradicionalnimi izdajatelji televizijskih programov in 
ponudniki nelinearnih storitev.  Iz tega sledi, da bi bilo treba naložiti obveznosti samo tistim 
ponudnikom nelinearnih storitev, ki zavzemajo isti trg kot tradicionalni izdajatelji televizijskih 
programov. Uvodni izjavi 13 in 14 predloga Komisije navajata, da bi direktiva morala veljati 
le za storitve, ki imajo lastnosti "množičnih medijev".

Dopolnilo uvodne izjave 14 bolje opredeli ta namen na področju nelinearnih storitev. Samo 
storitve z raznovrstno programsko ponudbo bodo lahko usmerjene na isti množični trg kot ve
čina izdajateljev televizijskih programov. Konkurenčno pravo EU delno povezuje opredelitev 
trga z možnostjo za zamenjavo ponudnika storitev. Na področju avdiovizualnih storitev je ta 
možnost omejena s časom in denarjem, ki sta potrebna za sestavo raznovrstnega 
programskega kataloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 58
UVODNA IZJAVA 14 A (novo)

(14a) Med tradicionalnim razširjanjem 
programskih vsebin in internetnimi 
storitvami so številne tehnične in pravne 
razlike. Opredelitev storitev v tej direktivi bi 
zato morala veljati samo za namene te 
direktive, brez poseganja v obseg in 
ureditev osnovnih pravic, ki so določene z 
drugo ustrezno zakonodajo.
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Or. en

Obrazložitev

V nasprotju s tradicionalnim razširjanjem programskih vsebin področje uporabe internetnih 
storitev ni nujno ozemeljsko omejeno, raven nadzora, ki ga imajo ponudniki internetnih 
storitev na razširjanje vsebine je bistveno višja od tiste, ki jo imajo tradicionalni izdajatelji 
programskih vsebin, zgradba in lastnosti obeh vrst storitev pa se v tolikšni meri razlikujejo, 
da je enačenje internetnih storitev s storitvami razširjanja programov v večini primerov 
nestvarno in ga je zato nemogoče uporabljati in izvajati v praksi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 59
UVODNA IZJAVA 15

(15) Ta direktiva ne zajema elektronskih razli
čic časopisov in revij.

(15) Ta direktiva ne zajema elektronskih razli
čic časopisov, revij, periodičnega tiska, 
dnevnikov ali knjig, če je vizualna vsebina 
pretežno statična.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 60
UVODNA IZJAVA 16

(16) Izraz „avdiovizualni“ velja za gibljive 
slike z zvokom ali brez njega, zato vključuje 
neme filme, vendar ne zajema zvočnega ali 
radijskega oddajanja.

(16) Za namene te direktive izraz 
„avdiovizualni“ velja za gibljive slike z 
zvokom ali brez njega, zato vključuje neme 
filme, vendar ne zajema zvočnega ali 
radijskega oddajanja.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, ker izraz "avdiovizualni" zajema radijske in druge pravne akte, na primer 
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klasifikacijo storitev v Splošnem sporazumu o trgovini s storitvami STO.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 61
UVODNA IZJAVA 16 A (novo)

(16 a) Avdiovizualna medijska storitev je 
sestavljena iz programov oziroma 
povezanega zaporedja gibljivih slik z 
zvokom ali brez, ki so pod uredniško 
odgovornostjo in katere razširja ponudnik 
medijskih storitev v okviru določene 
programske sheme, ali pa so zbrani v 
katalogu.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki natančno opredeljuje avdiovizualne medijske storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 62
UVODNA IZJAVA 18

(18) Poleg oglaševanja in televizijske prodaje 
je uvedena še širša opredelitev avdiovizualnih 
komercialnih sporočil. Vključuje gibljive slike 
z zvokom ali brez njega, ki spremljajo
avdiovizualne medijske storitve in so 
namenjene neposredni ali posredni promociji 
blaga, storitev ali podobe fizične ali pravne 
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost in 
zato ne vključuje brezplačnega prenosa ogla
ševanja javnih storitev in dobrodelnih akcij.

(18) Poleg oglaševanja in televizijske prodaje 
je uvedena še širša opredelitev avdiovizualnih 
komercialnih sporočil. Vključuje gibljive slike 
z zvokom ali brez njega, ki se oddajajo kot 
del avdiovizualnih medijskih storitev in so 
namenjene neposredni ali posredni promociji 
blaga, storitev ali podobe fizične ali pravne 
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost in 
zato ne vključuje brezplačnega prenosa ogla
ševanja javnih storitev in dobrodelnih akcij.

Or. en

Obrazložitev

Omejevanje opredelitve na linearna avdiovizualna komercialna sporočila bo zmanjšalo podro
čje zmede pri opredelitvah komercialnih sporočil v drugi zakonodaji EU, na primer v 
Direktivi o elektronskem poslovanju in v Direktivi o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
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zasebnosti na področju elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 63
UVODNA IZJAVA 19 A (novo)

(19a) Da se spodbudi močna, konkurenčna 
in integrirana evropska avdiovizualna 
industrija ter okrepi pluralnost medijev po 
vsej EU, je še vedno nujno, da je ena sama 
država članica pristojna za posameznega 
ponudnika avdiovizualnih medijskih 
storitev. Zato morajo merila za 
ustanavljanje, ki se uporabljajo za dolo
čanje te pristojnosti, ostati takšna, kot so 
določena v Direktivi 97/36/ES.

Or. en

Obrazložitev

Namen je okrepiti načelo države izvora, zlasti pa sedanjo opredelitev ustanavljanja in 
pristojnosti, ki so bili do sedaj v učinkovito pomoč čezmejni evropski radiofuziji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 64
UVODNA IZJAVA 19 A (novo)

(19 a). Ker je spoštovanje pluralizma 
informacij temeljno načelo Evropske unije, 
morajo države članice preprečiti, da bi pri
šlo do prevladujočega položaja, kar bi bilo 
v nasprotju s tem načelom, in zagotoviti 
svobodo obveščanja z določbami, ki 
zagotavljajo nediskriminacijski dostop do 
avdiovizualnih medijskih storitev javnega 
interesa.

Or. fr

Obrazložitev

Spoštovanje pluralizma informacij mora biti navedeno v ustreznih določbah, kot so pravila o 
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obveznosti izvajanja prenosa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 65
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zaradi tehnološkega razvoja, zlasti v 
zvezi z digitalnimi satelitskimi programi, je 
treba prilagoditi merila subsidiarnosti, da 
se zagotovita ustrezna ureditev in u
činkovito izvajanje ter resnična 
odgovornost nosilcev za vsebine 
avdiovizualnih storitev.

črtano

Or. es

Obrazložitev

V digitalni dobi imajo potrošniki večji nadzor nad vsebino, torej potrebujejo manj zaščite. S 
stalnim večanjem pluralizma je nesmiselno vzpodbujati intervencionizem glede vsebine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 66
UVODNA IZJAVA 21 A (novo)

(21 a) V opredelitev „standardne potrošni
ške opreme“ je treba vključiti funkcije, ki 
bodo zagotovile, da bodo avdiovizualne 
medijske storitve dostopne invalidom in 
starejšim osebam. Dostopnost omenjenih 
storitev mora med drugim zajemati 
znakovni jezik, podnaslavljanje, zvočne 
opise prizorov, zvočne podnapise ter 
preproste in razumljive menije.

Or. it

Obrazložitev

V opredelitvi „standardne potrošniške opreme“ je treba upoštevati tudi kriterije dostopnosti 
za invalide in starejše osebe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 67
UVODNA IZJAVA 24

(24) V skladu s to direktivo, ne glede na 
uporabo načela države izvora, lahko države 
članice še vedno sprejmejo ukrepe, ki 
omejujejo prost pretok razširjanja 
televizijskih programov, vendar le pod 
nekaterimi pogoji, naštetimi v členu 2a te 
direktive, in v skladu s postopkom iz te 
direktive. Vendar si je treba v skladu z 
ustaljeno sodno prakso Evropskega sodišča 
vsako omejitev prostega pretoka storitev, kot 
je denimo vsako odstopanje od temeljnega na
čela Pogodbe, razlagati omejujoče.

(24) V skladu s to direktivo, ne glede na 
uporabo načela države izvora, lahko države 
članice še vedno sprejmejo ukrepe, ki 
omejujejo prost pretok avdiovizualnih 
medijskih storitev, vendar le pod nekaterimi 
pogoji, naštetimi v členu 2a te direktive, in v 
skladu s postopkom iz te direktive. Vendar si 
je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso 
Evropskega sodišča vsako omejitev prostega 
pretoka storitev, kot je denimo vsako 
odstopanje od temeljnega načela Pogodbe, 
razlagati omejujoče.

Or. en

Obrazložitev

Člen 2 a bi moral zajemati vse avdiovizualne medijske storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms in Monica Frassoni

Predlog spremembe 68
UVODNA IZJAVA 25
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(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. 
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. Prizadevanje 
za dosego ciljev javnega interesa na podro
čju nelinearnih storitev bo učinkovitejše, če 
bo imelo učinkovito podporo samih 
ponudnikov storitev. Države članice se 
spodbuja k obsežni uporabi preglednih in 
splošno sprejetih koregulativnih sistemov 
na vseh področjih te direktive, ki veljajo za 
vse ponudnike avdiovizualnih medijskih 
storitev.  Samoregulacija je lahko 
alternativna metoda za izvajanja nekaterih 
določb te direktive, ne more pa nadomestiti 
obveznosti zakonodajnih organov, tako da 
koregulacija zagotovi nujno "pravno 
povezavo" med samoregulacijo in 
nacionalnim zakonodajalcem. Upoštevajo 
se posebne značilnosti, ki jih imajo države 
članice pri urejanju nacionalnih medijev.

Or. en

Obrazložitev

Države članice spodbujajo koregulativno ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva. 
Če se odločijo zanjo, mora biti ta ureditev sprejemljiva za glavne interesne skupine in mora 
zagotavljati učinkovito izvrševanje. Če država članica poveri nalogo doseganja ciljev direktiv 
samoregulativnim organom, mora biti mehanizem poverjanja dovolj jasen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 69
UVODNA IZJAVA 25
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(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija.
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija.
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

Ukrepi za dosego ciljev javnega interesa v 
sektorju storitev novih avdiovizualnih 
medijev bodo bolj učinkoviti, če jih bodo 
dejavno podprli ponudniki storitev. Države
članice bodo lahko tako v večjem obsegu 
uporabile pregledne skupne mehanizme 
koregulacije, zlasti za nelinearne storitve.

Instrumente koregulacije in samoregulacije 
je treba uporabiti za izvajanje te direktive in 
v skladu z njo ob upoštevanju pravnih 
tradicij držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančneje opredeljuje komplementarnost med ureditvijo, ki izhaja iz 
direktive in se uporablja v državah članicah, ter koregulacijo in samoregulacijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 70
UVODNA IZJAVA 25
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(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih 
za rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali 
je za določeni sektor in problem primernej
ša zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. 
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

(25) Izkušnje so pokazale, da lahko 
instrumenti koregulacije in samoregulacije v 
skladu z raznimi pravnimi tradicijami držav 
članic igrajo pomembno vlogo pri doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov in 
gledalcev.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, na katero se nanaša uvodna izjava, zlasti Medinstitucionalni sporazum o boljši 
pripravi zakonodaje, kjer je navedeno, da bo
"Komisija (...) zagotovila, da uporaba koregulacije ali samoregulacije ne bo možna v 
primerih, ko so ogrožene temeljne pravice ali pomembne politične možnosti ali v primerih, ko 
je treba pravila uporabljati na enoten način v vseh državah članicah" 
Izrecno sklicevanje na sporazum lahko povzroči zmedo glede možnosti uporabe koregulacije 
na področjih, ki jih zajema direktiva, ki verjetno vključuje "pomembne politične izbire" ali 
temeljne pravice, kot so varstvo človekovega dostojanstva (prim. uvodna izjava 30, ki upravi
čuje usklajevanje v direktivi na podlagi dejstva, da obravnava pomembne cilje splošnega 
interesa).

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 71
UVODNA IZJAVA 25
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(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih 
za rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali 
je za določeni sektor in problem primernej
ša zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. 
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

(25) Izkušnje kažejo, da lahko instrumenti 
koregulacije in samoregulacije v skladu z 
raznimi pravnimi tradicijami držav članic 
igrajo pomembno vlogo pri doseganju visoke 
ravni varstva potrošnikov in gledalcev.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev koregulacije v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje 
omogoča samo en način vzpostavljanja samoregulativnega in koregulativnega sistema in ne 
ustreza številnim obstoječim modelom samoregulacije in koregulacije v Evropi. Ker sta 
koregulacija in samoregulacija uspešni, ne bi bilo koristno uvajati omejujočih opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 72
UVODNA IZJAVA 25 A (novo)

(25a) Prizadevanje za dosego ciljev javnega 
interesa na področju nelinearnih storitev 
bo učinkovitejše, če bo imelo dejavno 
podporo samih ponudnikov storitev. Države 
članice se spodbuja k obširni uporabi 
preglednih in splošno sprejetih modelov 
samoregulacije in koregulacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler
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Predlog spremembe 73
UVODNA IZJAVA 26

(26) Izdajatelji televizijskega programa lahko 
pridobijo izključne pravice do prenosa 
dogodka javnega interesa. Vendar je nujno 
treba spodbujati pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(26) Izdajatelji televizijskega programa lahko 
pridobijo izključne pravice do prenosa 
dogodka javnega interesa. Vendar je nujno 
treba spodbujati pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Kadar je državam članicam 
dovoljeno, da pripravijo sezname dogodkov 
velikega pomena za družbo, ki se jih ne sme 
prenašati ekskluzivno, mora biti posamezni 
državi članici prepuščena odločitev, ali bo 
pripravila ta seznam, kateri dogodki imajo 
po njeni presoji velik pomen za družbo, 
kako je opredeljen izraz "večji delež
javnosti" in katero vrsto poročanja je treba 
omogočiti.

Or. de

Obrazložitev

Države članice bi morale same presoditi, kateri dogodki imajo velik pomen za družbo, kako 
bodo opredelile večji delež javnosti in katera vrsta poročanja naj bo omogočena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 74
UVODNA IZJAVA 26
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(26) Izdajatelji televizijskega programa lahko 
pridobijo izključne pravice do prenosa
dogodka javnega interesa. Vendar je nujno 
treba spodbujati pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(26) Izdajatelji televizijskega programa lahko 
pridobijo izključne pravice do prenosa 
dogodka javnega interesa. Vendar je nujno 
treba spodbujati pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, tako da se uporabnikom omogoči 
prost dostop do najpomembnejših dogodkov 
v vsaki državi članici v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Prost dostop pomeni, da lahko 
najmanj 95 % uporabnikov v vsaki državi 
članici neposredno sprejema jasen signal, 
ne da bi morali v svojih domovih namestiti 
kakršne koli naprave ali spremeniti 
infrastrukturno napeljavo stavbe, v kateri 
živijo.

Or. es

Obrazložitev

Pojem "prost dostop" pomeni, da morata biti izpolnjena dva pogoja: storitev ni plačljiva in 
uporabi jo lahko vsak državljan (delež državljanov, čim bližji 100 %).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 75
UVODNA IZJAVA 27
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(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnih, razumnih 
in nediskriminacijskih pogojev ob upo
števanju izključnih pravic. Takšne pogoje je 
treba pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, na 
primer tiskovnim agencijam, če delujejo 
neposredno v imenu pooblaščenih 
izdajateljev televizijskega programa, da 
uporabijo kratke odlomke za namene 
priprave splošnih informativnih oddaj, in
sicer na podlagi pravičnih, razumnih in 
nediskriminacijskih pogojev ob upoštevanju 
izključnih pravic. Takšne pogoje je treba 
pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund, ne smejo se prenašati, 
preden se dogodek zaključi, se smejo 
predvajati največ 36 ur po dogodku, ne 
smejo biti uporabljeni za izdelavo javnega 
arhiva, pri predvajanju logotip ali drugi 
identifikator prvega izdajatelja televizijske 
programske vsebine ne sme biti odstranjen. 
Kratkih odlomkov se ne sme uporabljati v 
nelinearnih storitvah. V primeru, ko je 
drugi izdajatelj v isti državi članici pridobil 
izključne pravice za zadevni dogodek, je 
treba za dostop zaprositi tega izdajatelja.
Tako države članice prispevajo k izvr
ševanju svojega izraženega namena iz 
člena 9 Konvencije Sveta Evrope o 
čezmejni televiziji. 

Or. en

Obrazložitev

Pravica do kratkega poročanja je nujna za varstvo pravice državljanov do sprejemanja 
informacij. Predlog Komisije o kratkem poročanju je premalo obsežen, saj ne bi zmogel 
uvesti evropske pravice do kratkega poročanja kot take. Ta pravica pa bi bila zelo koristna, 
zlasti za manjše ponudnike televizijskih storitev v manjših državah članicah. Oblikovanje 
vseevropske pravice do kratkega poročanja bi pomagalo reševati tržne nepopolnosti v 
primerih, ko izdajatelji ne morejo pridobiti televizijskih posnetkov za kratko poročanje o 
pomembnejših javnih dogodkih, ki se odvijajo v drugih državah članicah, da bi jih vključili v 
svoje splošne informativne oddaje. Omenjene dopolnitve k predlagani uvodni izjavi 27 
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Komisije bi zato pojasnile, da se vsebine, ki so pridobljene zaradi pravice do kratkega poro
čanja, lahko uporabijo samo v splošnih informativnih oddajah v linearnih avdiovizualnih 
medijskih storitvah (kot je določeno v členu 1) v strogo omejenih okoliščinah. Predlog jasno 
določa, da bi pravica do prenosa kratkih informativnih poročil morala biti izvajana po vsej 
EU in da bi poleg izdajateljev televizijskih programskih vsebin morali biti upravičeni do 
prenosa kratkih odlomkov tudi posredniki, na primer tiskovne agencije, pod pogojem da 
delujejo neposredno v imenu izdajatelja; pojasnjuje tudi, v katerih konkretnih pogojih naj bi 
se to dogajalo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 76
UVODNA IZJAVA 27

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnih, razumnih 
in nediskriminacijskih pogojev ob upo
števanju izključnih pravic. Takšne pogoje je 
treba pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, ob povračilu razumnih 
stroškov, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in tiskovnim 
agencijam, če delujejo v imenu izdajateljev 
televizijskega programa, da uporabijo kratke 
odlomke samo za namene priprave splošnih 
informativnih oddaj, in sicer na podlagi pravi
čnih, razumnih in nediskriminacijskih pogojev 
ob upoštevanju izključnih pravic. Takšne 
pogoje je treba pravočasno sporočiti pred 
dogodkom javnega interesa, da imajo drugi 
dovolj časa za uveljavljanje takšne pravice. 
Običajno velja, da takšni kratki odlomki ne 
smejo:
- biti daljši od 90 sekund,
- biti predvajani kasneje kot 48 ur po 
dogodku,
- biti uporabljeni za ustvarjanje arhiva 
javnih zabavnih vsebin,
- imeti odstranjenega logotipa ali drugih 
identifikatorjev prvega izdajatelja, ali
- biti uporabljeni za ustvarjanje novih 
nelinearnih storitev.

Or. en

Obrazložitev
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Oblikovanje vseevropske pravice do kratkega poročanja bi pomagalo reševati tržne 
nepopolnosti v primerih, ko izdajatelji ne morejo pridobiti televizijskih posnetkov za kratko 
poročanje o pomembnejših javnih dogodkih, ki se odvijajo v drugih državah članicah, da bi 
jih vključili v svoje splošne informativne oddaje. Predlagane dopolnitve k predlagani uvodni 
izjavi 27 Komisije bi zato pojasnile, da se vsebine, ki so pridobljene zaradi pravice do 
kratkega poročanja, lahko uporabijo samo v splošnih informativnih oddajah v linearnih 
avdiovizualnih medijskih storitvah (kot je določeno v členu 1) v strogo omejenih okoliščinah. 
Predlagane omejitve, ki so odgovor na pomisleke evropskih športnih organov in drugih, bi 
tudi preprečile "ponovno zavijanje" vsebin, pridobljenih s pravico do kratkega poročanja, za 
uporabo v storitvah zabavnih programov na zahtevo. Poleg tega bi to zagotovilo pokritje 
morebitnih mejnih stroškov za dobavljanje vsebin. Predlogi sprememb med drugim črpajo iz 
nemške Pogodbe o razširjanju programskih vsebin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 77
UVODNA IZJAVA 27

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji 
televizijskega programa, ki imajo izključne 
pravice prenosa dogodka javnega interesa, 
dovoliti drugim izdajateljem televizijskega 
programa in posrednikom, če delujejo v 
imenu izdajateljev televizijskega programa, 
da uporabijo kratke odlomke za namene 
priprave splošnih informativnih oddaj, in 
sicer na podlagi pravičnih, razumnih in 
nediskriminacijskih pogojev ob upoštevanju 
izključnih pravic. Takšne pogoje je treba 
pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo imeti 
izdajatelji televizijskega programa, ki imajo 
dejavnost registrirano v določeni državi 
članici, pravico, da uporabijo kratke 
odlomke za namene priprave splošnih 
informativnih oddaj. Dostop do kratkih 
odlomkov je treba zagotoviti na podlagi 
pravičnih, razumnih in nediskriminacijskih 
pogojev za razumno plačilo ob upoštevanju 
izključnih pravic. Takšne pogoje je treba 
pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 1(6) [člen 3b, točka 1].
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 78
UVODNA IZJAVA 27

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnih, razumnih 
in nediskriminacijskih pogojev ob upo
števanju izključnih pravic. Takšne pogoje je 
treba pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in tiskovnim 
agencijam, če delujejo v imenu izdajateljev 
televizijskega programa, da uporabijo kratke 
odlomke za namene priprave splošnih 
informativnih oddaj, in sicer na podlagi pravi
čnih, razumnih in nediskriminacijskih pogojev 
ob upoštevanju izključnih pravic. Takšne 
pogoje je treba pravočasno sporočiti pred 
dogodkom javnega interesa, da imajo drugi 
dovolj časa za uveljavljanje takšne pravice.
Običajno velja, da takšni kratki odlomki ne 
smejo biti daljši od 90 sekund.

Or. fr

Obrazložitev

Bolj priporočljivo je, da se navedejo tiskovne agencije in ne pojem posredniki, ki je preveč
ohlapen in se ne nanaša na strokovna zagotovila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 79
UVODNA IZJAVA 27
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(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnih, 
razumnih in nediskriminacijskih pogojev ob 
upoštevanju izključnih pravic. Takšne pogoje 
je treba pravočasno sporočiti pred 
dogodkom javnega interesa, da imajo drugi 
dovolj časa za uveljavljanje takšne pravice. 
Običajno velja, da takšni kratki odlomki ne 
smejo biti daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnega plačila
in nediskriminacijskih pogojev ob upo
števanju izključnih pravic. Takšne pogoje je 
treba pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 80
UVODNA IZJAVA 27 A (novo)

(27 a) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, 
samo delno krepijo pravico do informacij, 
zato jih je treba obravnavati kot podlago za 
razvoj pristopa, s katerim se bo postopoma 
bolj sistematično obravnavalo načine in 
sredstva za razširitev pravice državljanov, 
da dostopajo do informacij in vsebin, ki 
tvorijo skupne dediščine zamisli in znanja.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 81
UVODNA IZJAVA 28
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(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 
uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na dru
žbo. To upravičuje lažjo ureditev 
nelinearnih storitev, ki morajo biti skladne 
samo z osnovnimi pravili iz členov 3c do 
3h.

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 
uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na dru
žbo, kot tudi po najbolje uporabljenih 
mehanizmih za uresničevanje ciljev javne 
politike. Tržišče za take storitve je v zgodnji 
fazi razvoja in njegovega nadaljnjega 
razvoja ni mogoče zanesljivo predvideti.  
Zato je primerno, da so nelinearne storitve 
kot „storitve informacijske družbe“ še 
naprej zajete v direktivo o eTrgovini in da 
se spodbuja samoregulacija, s čimer bodo 
izpolnjeni cilji javne politike, kot je varstvo 
potrošnikov, mladoletnikov in ranljivih 
manjšin.  

Or. en

Obrazložitev

Nelinearne storitve so že zajete v direktivo o eTrgovini. Dodatni okvir predpisov o tem novo 
nastajajočem sektorju bi lahko bil škodljiv in nepotreben, saj sta splošna zakonodaja in 
samourejanje učinkovita, na primer, na področju varstva mladoletnikov in preprečevanja 
hujskanja k sovraštvu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 82
UVODNA IZJAVA 28

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 
uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na dru
žbo. To upravičuje lažjo ureditev nelinearnih 
storitev, ki morajo biti skladne samo z 
osnovnimi pravili iz členov 3c do 3h. 

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po možnostih izbire, ki jih ima 
uporabnik. To lahko, v nekaterih primerih, 
upraviči lažjo ureditev nelinearnih storitev, 
ki pa morajo biti skladne z osnovnimi pravili 
iz členov 3c do 3h.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 83
UVODNA IZJAVA 30
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(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev cilja 
o ustreznem delovanju notranjega trga. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora Direktiva 
zagotoviti visoko stopnjo zaščite ciljev splo
šnega interesa, zlasti varstvo mladoletnikov 
in človekovega dostojanstva.

(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev cilja 
o ustreznem delovanju notranjega trga. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora Direktiva 
zagotoviti visoko stopnjo zaščite ciljev splo
šnega interesa, zlasti varstvo mladoletnikov, 
pravic invalidov, zlasti slabovidnih in naglu
šnih oseb, ter človekovega dostojanstva.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba tudi pravice invalidov in/ali starejših oseb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 84
UVODNA IZJAVA 31

(31) Zakonodajalce, industrijo in starše še 
vedno skrbi škodljiva vsebina in ravnanje pri 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Pojavili se 
bodo tudi novi izzivi, zlasti v zvezi z novimi 
platformami in novimi izdelki. Zato je treba 
uvesti pravila za zaščito duševnega, 
moralnega in telesnega razvoja
mladoletnikov ter človekovega dostojanstva
pri vseh avdiovizualnih medijskih storitvah in 
avdiovizualnih komercialnih sporočilih. 

(31) Zakonodajalce, industrijo in starše še 
vedno skrbi škodljiva vsebina in ravnanje pri 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Pojavili se 
bodo tudi novi izzivi, zlasti v zvezi z novimi 
platformami in novimi izdelki. Zato je treba 
zaščititi duševni, moralni in telesni razvoj
mladoletnikov ter človekovo dostojanstvo pri 
vseh avdiovizualnih medijskih storitvah in 
avdiovizualnih komercialnih sporočilih. 
Predpisi na ravni EU ali nacionalni 
predpisi za doseganje ustrezne ravni takega 
varstva bodo sprejemljivi le v primeru, ko 
običajno pravno varstvo ne bo na voljo in 
ne bo onemogočalo prevladujočega 
izvajanja načela države izvora.

Or. en

Obrazložitev

Splošna zakonodaja mora zagotoviti varstvo pred takšno vrsto zlorabe. Če to ni zagotovljeno, 
morajo nacionalni regulativni organi ustrezno ukrepati, vendar mora pri tem vedno 
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prevladati načelo države izvora. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 85
UVODNA IZJAVA 32

(32) Ukrepi, sprejeti za varstvo 
mladoletnikov in človekovega dostojanstva, 
morajo biti pazljivo usklajeni s temeljno 
pravico do svobodnega izražanja, kot je dolo
čena v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Cilj teh ukrepov mora biti zato 
zagotovitev ustrezne ravni zaščite 
mladoletnikov, zlasti v zvezi z nelinearnimi
storitvami, ne pa prepoved vsebin za odrasle 
kot takšnih.

(32) Ukrepi, sprejeti za varstvo 
mladoletnikov in človekovega dostojanstva, 
morajo biti pazljivo usklajeni s temeljno 
pravico do svobodnega izražanja, kot je dolo
čena v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Cilj teh ukrepov mora biti zato 
zagotovitev ustrezne ravni zaščite 
mladoletnikov, zlasti v zvezi z linearnimi
storitvami, ne pa prepoved vsebin za odrasle 
kot takšnih.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora urejati linearne in ne nelinearne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 86
UVODNA IZJAVA 33 A (novo)

(33a) Da se doseže ustrezna raven zaščite 
mladoletnikov, morajo nacionalni 
regulativni organi določiti čas predvajanja 
televizijskih vsebin, ki so primerne za 
otroke, in opredeliti programe, namenjene 
otrokom.

Or. en

Obrazložitev

Ker na ravni EU ne obstaja skupna opredelitev izrazov „otroci“ in „otroški programi“, 
morajo za namene te direktive nacionalni regulativni organi jasno določiti časovni okvir, 
znotraj katerega mora veljati višja raven zaščite.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 87
UVODNA IZJAVA 35

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) 
države članice upoštevajo finančni 
prispevek takih storitev k produkciji in 
pridobitvi pravic do evropskih del in delež
evropskih del v katalogu avdiovizualnih 
medijskih storitev in v efektivni potrošnji 
uporabnikov evropskih del, ki jih 
predlagajo take storitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To uvodno izjavo je treba črtati, saj preveč bremeni nelinearne storitve. Nelinearne storitve 
lahko dejansko zagotavljajo visoko distribucijo evropskih del. Brez omejitev omejenega 
razpona ali visokih omejitev dostopa in z dodatnimi zmožnostmi za algoritmično in družbeno 
iskanje lahko nelinearne storitve zagotovijo kulturne in jezikovne vsebine za specifične ciljne 
skupine pod pogojem, da ni nepotrebnih stroškov usklajevanja. Zato lahko nelinearne storitve 
zagotovijo kulturno promocijo, medijski pluralizem ter široko in svetovno občinstvo za 
evropske vsebine brez potreb po kvotah. Države članice bodo želele še naprej promovirati 
produkcijo kulturnih del, vendar se to lahko enako učinkovito doseže s pomočjo nacionalnih 
mehanizmov in mehanizmov na ravni EU, ki ne izkrivljajo konkurence.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 88
UVODNA IZJAVA 35
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(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) 
države članice upoštevajo finančni 
prispevek takih storitev k produkciji in 
pridobitvi pravic do evropskih del in delež
evropskih del v katalogu avdiovizualnih 
medijskih storitev in v efektivni potrošnji 
uporabnikov evropskih del, ki jih 
predlagajo take storitve.

(35) Treba bo redno preverjati uporabo dolo
čb v zvezi z uveljavljanjem evropskih del z 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami.

Or. en

Obrazložitev

Nelinearne storitve ne smejo biti zajete v področje uporabe te direktive. Poleg tega je še 
prezgodaj za uvedbo kvot o teh novih storitvah in to lahko onemogoči njihovo specializacijo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 89
UVODNA IZJAVA 35
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(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) dr
žave članice upoštevajo finančni prispevek 
takih storitev k produkciji in pridobitvi pravic 
do evropskih del in delež evropskih del v 
katalogu avdiovizualnih medijskih storitev in 
v efektivni potrošnji uporabnikov evropskih 
del, ki jih predlagajo take storitve.

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Takšno spodbujanje bi lahko 
imelo obliko okrepljene podpore naložbam 
v evropsko produkcijo, zlasti neodvisno, v 
obliki minimalnega prispevka, 
sorazmernega s prihodki, in večje vidnosti 
del z določitvijo minimalnega deleža 
evropskih del v katalogih ali njihovo 
navedbo v elektronskih sporedih 
televizijskih programov. Treba bo redno 
preverjati uporabo določb v zvezi z 
uveljavljanjem evropskih del z 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami. V 
sklopu poročil iz člena 3f(3) države članice 
upoštevajo finančni prispevek takih storitev k 
produkciji in pridobitvi pravic do evropskih 
del in delež evropskih del v katalogu 
avdiovizualnih medijskih storitev in v 
efektivni potrošnji uporabnikov evropskih 
del, ki jih predlagajo take storitve. V teh 
poročilih se bo tudi ocenjevalo, na katero 
mesto se uvrščajo dela neodvisnih 
producentov.

Or. fr

Obrazložitev

Ugotovitev, da je treba spodbujati kulturno raznolikost, ne zadostuje, treba je predvideti tudi 
praktične ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 90
UVODNA IZJAVA 35
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(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) 
države članice upoštevajo finančni 
prispevek takih storitev k produkciji in 
pridobitvi pravic do evropskih del in delež
evropskih del v katalogu avdiovizualnih 
medijskih storitev in v efektivni potrošnji 
uporabnikov evropskih del, ki jih 
predlagajo take storitve.

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. 

Or. en

Obrazložitev

To obrazložitev pojasnjuje, da področje uporabe zajema televizijske storitve in storitve, ki so 
povezane s televizijo, kot je bil prvotni namen, in priznava razliko med „množičnimi mediji“
in „skupnostnimi mediji“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 91
UVODNA IZJAVA 35

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) dr
žave članice upoštevajo finančni prispevek 
takih storitev k produkciji in pridobitvi pravic 
do evropskih del in delež evropskih del v 
katalogu avdiovizualnih medijskih storitev in 
v efektivni potrošnji uporabnikov evropskih 
del, ki jih predlagajo take storitve.

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo 
spodbujati produkcijo in distribucijo 
evropskih del in tako aktivno prispevati k 
spodbujanju kulturne raznolikosti. Treba bo 
redno preverjati uporabo določb v zvezi z 
uveljavljanjem evropskih del z 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami. V 
sklopu poročil iz člena 3f(3) države članice 
upoštevajo finančni prispevek takih storitev k 
produkciji in pridobitvi pravic do evropskih 
del in delež evropskih del v katalogu 
avdiovizualnih medijskih storitev in v 
efektivni potrošnji uporabnikov evropskih 
del, ki jih predlagajo take storitve.
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Or. en

Obrazložitev

Leta 1989 je bil namen tega člena nemoteno in postopoma uvesti določbo za spodbujanje 
evropskih del. Danes pa je treba v okviru lizbonske strategije predlagati strožje določbe o tej 
temi, da bo okrepljena evropska avdiovizualna industrija in ohranjena bogata evropska 
kulturna raznolikost. Zato ni nobenega razloga, zakaj države članice ne bi mogle vložiti 
potrebnega truda za spodbujanje evropske produkcije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 92
UVODNA IZJAVA 35 A (novo)

(35) Poudarja, da bodo razlike med 
linearnimi in nelinearnimi storitvami za ob
činstvo postopoma čedalje manj 
pomembne, saj bodo linearne storitve s 
pomočjo razvoja digitalnih storitev in 
opreme gledalcem dostopne na njihovo 
neposredno zahtevo. V ta namen je treba 
zagotoviti, da tradicionalni izdajatelji 
televizijskih programov z linearnimi 
storitvami ne bodo v slabšem finančnem 
položaju v primerjavi z novimi izdajatelji in 
ponudniki medijskih storitev, ki 
uporabljajo obstoječe nelinearne storitve. 
To bi evropske izdajatelje televizijskih 
programov omejevalo pri ustvarjanju 
visokokakovostnih evropskih vsebin in 
razvijanju mednarodne konkurenčnosti. Iz 
enakega razloga je pomembno, da evropski 
predpisi za financiranje oblikovanja 
programov ne ovirajo razvoja novih 
ponudnikov medijskih storitev v Evropi. 
Zato so potrebni prilagodljivi, enostavni in 
splošni predpisi za linearne ter nelinearne 
storitve, pri čemer tehnološke razlike med 
posameznimi medijskimi storitvami niso 
tako pomembne. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 93
UVODNA IZJAVA 36

(36) Pri izvajanju določb iz člena 4 Direktive 
89/552/EGS, kot je bila nazadnje 
spremenjena, morajo države članice 
zagotoviti, da izdajatelji televizijskega 
programa vanj vključijo ustrezen delež
evropskih del, ustvarjenih v koprodukciji, 
ali evropskih del nedomačega izvora.

(36) Pri izvajanju določb iz člena 4 Direktive 
89/552/EGS, kot je bila nazadnje 
spremenjena, morajo države članice 
ponudnike medijskih storitev spodbujati, 
naj podpirajo, kjer je možno, produkcijo 
evropskih del in dostop do njih.

Or. en

Obrazložitev

Ker več storitev ponuja večjo raznolikost, določbe o kvotah niso potrebne. Obstajajo u
činkovitejši načini za spodbujanje produkcije in distribucije evropskih del.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 94
UVODNA IZJAVA 38

(38) Razpoložljive nelinearne storitve večajo 
izbiro za potrošnike. Podrobni predpisi, ki 
urejajo avdiovizualna komercialna sporočila 
za nelinearne storitve, so tako očitno 
neupravičeni in s tehničnega stališča 
nesmiselni. Kljub temu morajo vsa 
avdiovizualna komercialna sporočila upo
števati predpise o prepoznavnosti in 
osnovna pravila o kakovosti, da se izpolnijo 
jasni cilji javne politike.

(38) Razpoložljive nelinearne storitve večajo 
izbiro za potrošnike. Podrobni predpisi, ki 
urejajo avdiovizualna komercialna sporočila 
za nelinearne storitve, so tako očitno 
neupravičeni in s tehničnega stališča 
nesmiselni. Poleg tega nelinearna 
komercialna sporočila ureja splošna 
zakonodaja in Direktiva 2000/31/ES ter 
zakonodaja na tem področju, na primer 
Direktiva 2001/83/ES, ki prepoveduje splo
šno javno oglaševanje nekaterih 
zdravstvenih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Nelinearna komercialna sporočila so že zakonsko urejena, zato ta določba ni potrebna. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 95
UVODNA IZJAVA 40

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja mora biti omejeno na ogla
ševanje in televizijsko prodajo, promocijsko 
prikazovanje izdelkov se mora omogočiti v 
določenih okoliščinah, odpraviti je treba
nekatere količinske omejitve. Toda kadar je
plasiranje izdelkov prikrito, ga je treba
prepovedati. Načelo ločevanja ne sme 
preprečiti uporabe novih tehnik ogla
ševanja.

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja se nadomesti z načelom 
preglednosti in prepoznavnosti, treba je 
omogočiti promocijsko prikazovanje 
izdelkov in odpraviti količinske omejitve. 
Toda prikrito promocijsko prikazovanje
izdelkov je prepovedano in gledalec bo 
lahko jasno prepoznal vsako plačano 
promocijsko prikazovanje izdelkov, ne 
glede na to, kdaj in kje se pojavi.

Or. en

Obrazložitev

Načelo preglednosti in prepoznavnosti zagotavlja prepoznavnost komercialnih sporočil kot 
takih ter dovolj manevrskega prostora za razvoj novih tehnik oglaševanja.

Promocijsko prikazovanje izdelkov je splošno dejstvo. Z njegovo odobritvijo bodo lahko 
evropske storitve pridobile dodatna sredstva in postale bolj konkurenčne.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms in Monica Frassoni

Predlog spremembe 96
UVODNA IZJAVA 40
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(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja mora biti omejeno na ogla
ševanje in televizijsko prodajo, promocijsko 
prikazovanje izdelkov se mora omogočiti v 
določenih okoliščinah, odpraviti je treba 
nekatere količinske omejitve. Toda kadar je 
plasiranje izdelkov prikrito, ga je treba 
prepovedati. Načelo ločevanja ne sme prepre
čiti uporabe novih tehnik oglaševanja.

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Hkrati postaja ogla
ševanje s pomočjo novih tehnik trženja in 
digitalnega trženja vse močnejše. Za 
ohranitev sorazmernosti pri ciljih splošnega 
interesa mora Uredba po eni strani omogo
čiti določeno stopnjo prilagodljivosti v zvezi 
z linearnimi avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. Načelo ločevanja mora biti 
omejeno na oglaševanje in televizijsko 
prodajo, pomoč pri produkciji se mora 
omogočiti v določenih okoliščinah. V zvezi s 
tem prepoved prikritega oglaševanja ostaja. 
Načelo ločevanja ne sme preprečiti uporabe 
novih tehnik oglaševanja.

Or. en

Obrazložitev

Promocijsko prikazovanje izdelkov ni združljivo z načelom ločevanja. Uporaba 
promocijskega prikazovanja izdelkov močno posega v avdiovizualno delo ter povzroča zmedo 
med uredniškimi in promocijskimi vsebinami. Za ohranitev verodostojnosti medijev je treba v 
celoti ohraniti načelo ločevanja. Pod takimi pogoji mora biti dovoljena le pomoč pri 
produkciji.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 97
UVODNA IZJAVA 40
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(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja mora biti omejeno na ogla
ševanje in televizijsko prodajo, promocijsko 
prikazovanje izdelkov se mora omogočiti v 
določenih okoliščinah, odpraviti je treba 
nekatere količinske omejitve. Toda kadar je 
plasiranje izdelkov prikrito, ga je treba 
prepovedati. Načelo ločevanja ne sme prepre
čiti uporabe novih tehnik oglaševanja.

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami. Toda 
kadar je plasiranje izdelkov prikrito, ga je 
treba prepovedati. Načelo ločevanja ne sme 
preprečiti uporabe novih tehnik oglaševanja.

Or. it

Obrazložitev

Skladen niz pravil je pomemben za konkurenčnost med medijskimi storitvami, ki temeljijo na 
različnih tehnologijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 98
UVODNA IZJAVA 42

(42) Ker imajo gledalci zaradi povečanja 
števila novih storitev večjo izbiro, ni več
upravičena podrobnejša ureditev v zvezi z 
vstavljanjem oglasov, ki želi zaščititi 
gledalce. Medtem ko Direktiva ne povečuje 
količine dovoljenega oglaševanja na uro, 
pa izdajateljem televizijskega programa 
omogoča prožnost pri vstavljanju oglasov, 
če to bistveno ne moti celovitosti 
programskih vsebin.

(42) Ker imajo gledalci zaradi povečanja 
števila novih linearnih in nelinearnih 
storitev okrepljeno konkurenco in večjo 
izbiro, ni več upravičena podrobnejša 
ureditev v zvezi z vstavljanjem oglasov, ki 
želi zaščititi gledalce. Direktiva izdajateljem 
televizijskega programa omogoča prožnost 
pri kakovosti, intervalih in časovni 
razporeditvi vstavljanj.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in uporabili sredstva za financiranje in vlaganje v evropsko avdiovizualno 
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vsebino. 

Potrošnik je najboljši regulator količine in vrste oglaševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra in 
Monica Frassoni

Predlog spremembe 99
UVODNA IZJAVA 42

(42) Ker imajo gledalci zaradi povečanja 
števila novih storitev večjo izbiro, ni več
upravičena podrobnejša ureditev v zvezi z 
vstavljanjem oglasov, ki želi zaščititi 
gledalce. Medtem ko Direktiva ne povečuje 
količine dovoljenega oglaševanja na uro, pa 
izdajateljem televizijskega programa omogo
ča prožnost pri vstavljanju oglasov, če to 
bistveno ne moti celovitosti programskih 
vsebin.

(42) Kljub temu, da imajo gledalci zaradi 
povečanega števila novih storitev večjo 
izbiro, ostaja v veljavi načelo ohranitve 
podrobnejše ureditve v zvezi z vstavljanjem 
oglasov, ki želi zaščititi gledalce. Medtem ko 
Direktiva ne povečuje količine dovoljenega 
oglaševanja na uro, pa izdajateljem 
televizijskega programa omogoča prožnost 
pri vstavljanju oglasov, če to bistveno ne 
moti celovitosti programskih vsebin.

Or. it

Obrazložitev

Skladen niz pravil je pomemben za konkurenčnost med medijskimi storitvami, ki temeljijo na 
različnih tehnologijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 100
UVODNA IZJAVA 43

(43) Direktiva je namenjena ohranitvi 
posebnega značaja evropske televizije in 
zato omejuje možne prekinitve pri 
kinematografskih delih in filmih za 
televizijo ter pri nekaterih kategorijah 
programov, ki še vedno potrebujejo 
posebno zaščito. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi brez kakršne koli utemeljitve s strani Komisije povečala omejitve oglaševanja 
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med informativnimi in otroškimi oddajami s 30 na 35 minut. Poleg tega, da je to v nasprotju z 
namenom predlagane direktive, bi bila neželena posledica tega manjša vlaganja v 
informativne in otroške oddaje, koristi za film pa bi bile minimalne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 101
UVODNA IZJAVA 43

(43) Direktiva je namenjena ohranitvi 
posebnega značaja evropske televizije in
zato omejuje možne prekinitve pri 
kinematografskih delih in filmih za 
televizijo ter pri nekaterih kategorijah 
programov, ki še vedno potrebujejo 
posebno zaščito.

(43) Namen direktive je ohraniti posebni zna
čaj evropske televizije, vendar tudi sprejeti 
dejstvo, da je industrija danes izjemno 
konkurenčna. Zato se lahko v linearne 
programe reklamni oglasi in vložki 
televizijske prodaje vstavljajo le tako, da se 
ob upoštevanju naravnih premorov ter 
trajanja in narave programov ne posega 
niti v njihovo celovitost in pomen niti v 
pravice imetnikov pravic.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki storitev, ki vlagajo v filme, morajo biti sposobni refinancirati v to vrsto drage 
izvirne vsebine s pomočjo prihodkov iz oglaševanja. Vendar je treba pri tem upoštevati 
celovitost filma in programa ter zaščito imetnikov avtorskih pravic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 102
UVODNA IZJAVA 43

(43) Direktiva je namenjena ohranitvi 
posebnega značaja evropske televizije in
zato omejuje možne prekinitve pri 
kinematografskih delih in filmih za 
televizijo ter pri nekaterih kategorijah 
programov, ki še vedno potrebujejo 
posebno zaščito.

(43) Namen direktive je ohraniti poseben 
značaj evropske televizije. Oglaševalni vlo
žki in vložki televizijske prodaje so lahko v 
programe vstavljeni le tako, da ne posegajo 
niti v pravice družbenikov niti v celovitost 
in vrednost programa ob ustreznem upo
števanju naravnih premorov ter trajanja in 
vrste programa.

Or. es

Obrazložitev
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Ponudniki avdiovizualnih storitev potrebujejo finančne vire za izdelovanje finančno 
rentabilnih filmov . Zato je pomembno vzpodbujati oglaševalce, da vlagajo v filme, pri čemer 
si je treba prizadevati, da pretirano oglaševanje ali oglaševanje na neprimernih mestih ne 
vpliva na vsebino.

Uvedba splošnega pravila o zaščiti celovitosti filmov in vrednosti programov ter tudi 
pravicah družbenikov bo odprla možnosti za prihodnja vlaganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 103
UVODNA IZJAVA 43

(43) Direktiva je namenjena ohranitvi 
posebnega značaja evropske televizije in 
zato omejuje možne prekinitve pri 
kinematografskih delih in filmih za televizijo
ter pri nekaterih kategorijah programov, ki še 
vedno potrebujejo posebno zaščito. 

(43) Namen direktive je ohraniti posebni zna
čaj evropske televizije in zato omejuje možne 
prekinitve pri kinematografskih delih in pri 
nekaterih kategorijah programov, ki še vedno 
potrebujejo posebno zaščito.

Or. en

Obrazložitev

Predpisi o vstavljanju reklamnih oglasov pomembno vplivajo na zmožnost izdajateljev 
televizijskega programa za vlaganje v nove evropske vsebine. Da se spodbuja vlaganje v 
izvirne evropske vsebine in da se izdajateljem omogoči, da te vsebine evropskim gledalcem 
ponudijo brezplačno, omejitve o vstavljanju ne smejo veljati za televizijske filme.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Pirilli, Roberta Angelilli in Cristiana Muscardini

Predlog spremembe 104
UVODNA IZJAVA 43 A (novo)

(43 a) nekatere kategorije programov, kot 
so tisti, namenjeni mladoletnikom, je treba 
primerno zaščititi z ustreznimi 
informacijami o vsebini ali s primernimi 
sistemi za omejevanje dostopa. 

Or. it

Obrazložitev

Z direktivo je treba zaščititi uporabo avdiovizualnih sistemov s strani mladoletnikov bodisi z 
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zagotavljanjem ustreznih informacij o programu, na podlagi katerih lahko starši odločajo, ali 
s sistemi za omejevanje dostopa, ki tudi brez prisotnosti staršev omogočajo, da mladoletniki 
varno uporabljajo storitev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 105
UVODNA IZJAVA 44

(44) Omejitev trajanja dnevnega ogla
ševanja je obstajala samo teoretično. Urna 
omejitev je pomembnejša, saj prav tako 
velja za čas, ko je gledanost največja. Zato 
je dnevno omejitev treba opustiti, urno 
omejitev pa je treba obdržati za oglaševalne 
vložke in prikazovanje televizijske prodaje; 
prav tako niso več upravičene kvantitativne 
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo 
več časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

črtano

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 106
UVODNA IZJAVA 44



AM\622816SL.doc 53/85 PE 376.424v01-00

SL

(44) Omejitev trajanja dnevnega oglaševanja 
je obstajala samo teoretično. Urna omejitev 
je pomembnejša, saj prav tako velja za čas, 
ko je gledanost največja. Zato je dnevno 
omejitev treba opustiti, urno omejitev pa je 
treba obdržati za oglaševalne vložke in 
prikazovanje televizijske prodaje; prav tako 
niso več upravičene kvantitativne omejitve 
časa, dovoljenega za televizijsko prodajo ali 
oglaševalske kanale, saj je potrošniška 
izbira vedno večja. 20-odstotna omejitev 
oglaševanja na uro ostaja v veljavi za vse 
oglase razen tistih, ki zahtevajo več časa, 
kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo 
več časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) Omejitev trajanja dnevnega oglaševanja 
in omejitev oglaševanja na uro je (z 
nekaterimi izjemami) treba opustiti. Dovolj 
je, da se ohrani nadzor kakovosti. 

Or. de

Obrazložitev

Dovolj je, da se ohrani nadzor kakovosti oglaševanja. Količinske zahteve se lahko opustijo 
zaradi deregulacije, še posebej zato, ker so potrošniki pripravljeni sprejeti le omejeno koli
čino oglasov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 107
UVODNA IZJAVA 44
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(44) Omejitev trajanja dnevnega ogla
ševanja je obstajala samo teoretično. Urna 
omejitev je pomembnejša, saj prav tako 
velja za čas, ko je gledanost največja. Zato
je dnevno omejitev treba opustiti, urno 
omejitev pa je treba obdržati za oglaševalne 
vložke in prikazovanje televizijske prodaje; 
prav tako niso več upravičene kvantitativne 
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo 
več časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) Ob upoštevanju konkurenčnosti 
industrije, ki je čedalje večja, bo dnevna
omejitev odpravljena; prav tako niso več
upravičene kvantitativne omejitve časa, 
dovoljenega za televizijsko prodajo ali ogla
ševalske kanale, saj sta konkurenca in potro
šniška izbira vedno večji.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in sredstva uporabili za financiranje in vlaganje v evropske avdiovizualne 
vsebine. 

Potrošnik je najboljši regulator količine in vrste oglaševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 108
UVODNA IZJAVA 44
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(44) Omejitev trajanja dnevnega ogla
ševanja je obstajala samo teoretično. Urna 
omejitev je pomembnejša, saj prav tako 
velja za čas, ko je gledanost največja. Zato 
je dnevno omejitev treba opustiti, urno 
omejitev pa je treba obdržati za oglaševalne 
vložke in prikazovanje televizijske prodaje;
prav tako niso več upravičene kvantitativne 
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo 
več časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) Dnevno omejitev je treba opustiti; prav 
tako niso več upravičene kvantitativne 
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja.

Or. es

Obrazložitev

Ponudniki avdiovizualnih storitev zahtevajo večjo prožnost glede trajanja oglaševanja, da bi 
v prihodnje lahko financirali kakovostne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 109
UVODNA IZJAVA 44

(44) Omejitev trajanja dnevnega oglaševanja 
je obstajala samo teoretično. Urna omejitev 
je pomembnejša, saj prav tako velja za čas, 
ko je gledanost največja. Zato je dnevno 
omejitev treba opustiti, urno omejitev pa je 
treba obdržati za oglaševalne vložke in 
prikazovanje televizijske prodaje; prav tako 
niso več upravičene kvantitativne omejitve 
časa, dovoljenega za televizijsko prodajo ali 
oglaševalske kanale, saj je potrošniška izbira 
vedno večja. 20-odstotna omejitev ogla
ševanja na uro ostaja v veljavi za vse oglase 
razen tistih, ki zahtevajo več časa, kot so 
npr. televizijske promocije in televizijska 
prodajna okna, ki potrebujejo več časa 
zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) Omejitev trajanja dnevnega oglaševanja 
je obstajala samo teoretično. Zato je dnevno 
omejitev treba opustiti. Prav tako niso več
upravičene kvantitativne omejitve časa, 
dovoljenega za televizijsko prodajo ali ogla
ševalske kanale, saj je potrošniška izbira 
vedno večja. 



PE 376.424v01-00 56/85 AM\622816SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Izdajatelji televizijskih programov potrebujejo večjo prilagodljivost, da lahko še naprej 
zagotavljajo visokokakovostne programske vsebine. Oglasi na razdeljenem zaslonu zavzamejo 
le del zaslona. Oglasne vsebine tekmujejo s trenutnim programom, ki mu gledalec še vedno 
posveča večino svoje pozornosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 110
UVODNA IZJAVA 44

(44) Omejitev trajanja dnevnega ogla
ševanja je obstajala samo teoretično. Urna 
omejitev je pomembnejša, saj prav tako 
velja za čas, ko je gledanost največja. Zato 
je dnevno omejitev treba opustiti, urno 
omejitev pa je treba obdržati za oglaševalne 
vložke in prikazovanje televizijske prodaje; 
prav tako niso več upravičene kvantitativne
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo več
časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) Kvantitativne omejitve časa, 
dovoljenega za televizijsko prodajo ali ogla
ševalske kanale, niso več upravičene, saj je 
potrošniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo več
časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe za člen 1(13) [člen 18, točka 1].

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 111
UVODNA IZJAVA 44
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(44) Omejitev trajanja dnevnega ogla
ševanja je obstajala samo teoretično. Urna 
omejitev je pomembnejša, saj prav tako 
velja za čas, ko je gledanost največja. Zato 
je dnevno omejitev treba opustiti, urno 
omejitev pa je treba obdržati za oglaševalne 
vložke in prikazovanje televizijske prodaje; 
prav tako niso več upravičene kvantitativne 
omejitve časa, dovoljenega za televizijsko 
prodajo ali oglaševalske kanale, saj je potro
šniška izbira vedno večja. 20-odstotna 
omejitev oglaševanja na uro ostaja v veljavi 
za vse oglase razen tistih, ki zahtevajo več
časa, kot so npr. televizijske promocije in 
televizijska prodajna okna, ki potrebujejo več
časa zaradi svojih značilnosti in načina 
predstavitve.

(44) 20-odstotna omejitev oglaševanja na uro 
ostaja v veljavi za vse oglase, vključno s 
tistimi, ki zahtevajo več časa, kot so npr. 
televizijske promocije in televizijska prodajna 
okna, ki potrebujejo več časa zaradi svojih 
značilnosti in načina predstavitve.

Or. it

Obrazložitev

Skladen niz pravil je pomemben za konkurenčnost med medijskimi storitvami, ki temeljijo na 
različnih tehnologijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 112
UVODNA IZJAVA 44 A (novo)

(44 a) V kinematografskih filmih in delih z 
visoko ustvarjalno vrednostjo, je treba pri 
vključevanju morebitnih oglasov upoštevati 
merila, ki ne škodujejo celovitosti in 
vrednosti del, tudi z vidika ritma 
pripovedovanja.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms in Monica Frassoni

Predlog spremembe 113
UVODNA IZJAVA 45
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(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike. Prepoved prikritega 
oglaševanja ne zajema zakonitega 
promocijskega prikazovanja izdelkov v 
okviru te direktive.

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev obrazložitve predloga spremembe, ki zadeva uvodno izjavo 40. Pod pogoji iz 
predloga spremembe 14 k členu 3h (novo) uporaba „pomoči pri produkciji“ ni zajeta v 
prepovedi prikritega oglaševanja, promocijsko prikazovanje izdelkov ostaja prepovedano.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 114
UVODNA IZJAVA 45

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike. Prepoved prikritega 
oglaševanja ne zajema zakonitega 
promocijskega prikazovanja izdelkov v 
okviru te direktive.

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike.

Or. it

Obrazložitev

Skladen niz pravil je pomemben za konkurenčnost med medijskimi storitvami, ki temeljijo na 
različnih tehnologijah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 115
UVODNA IZJAVA 46
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(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem 
konkurenčnosti evropske medijske 
industrije je zato treba sprejeti pravila za 
promocijsko prikazovanje izdelkov. Tu 
uvedena opredelitev promocijskega 
prikazovanja izdelkov zajema katero koli 
obliko avdiovizualnega komercialnega 
sporočila, ki vključuje izdelek, storitev ali 
njegovo/njeno blagovno znamko ali jih 
navaja, tako da jih pokaže v oddaji, obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo. 
Za promocijsko prikazovanje izdelkov 
veljajo enaka pravila o kakovosti in 
omejitve kot za oglaševanje. 

črtano

Or. it

Obrazložitev

Črtane uvodne izjave so v skladu s spremembami člena 3h.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 116
UVODNA IZJAVA 46
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(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem 
konkurenčnosti evropske medijske 
industrije je zato treba sprejeti pravila za 
promocijsko prikazovanje izdelkov. Tu 
uvedena opredelitev promocijskega 
prikazovanja izdelkov zajema katero koli 
obliko avdiovizualnega komercialnega 
sporočila, ki vključuje izdelek, storitev ali 
njegovo/njeno blagovno znamko ali jih 
navaja, tako da jih pokaže v oddaji, obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo. 
Za promocijsko prikazovanje izdelkov 
veljajo enaka pravila o kakovosti in 
omejitve kot za oglaševanje.

(46) Pomoč pri produkciji je stvarno dejstvo 
v kinematografskih delih in avdiovizualnih 
filmih za televizijo, zlasti v Združenih dr
žavah, a tudi v nekaterih državah članicah. 
Vendar države članice pomoč pri produkciji 
za kinematografska in avdiovizualna dela 
za televizijo urejajo in obravnavajo različno.
Zato se zdi, da je treba to točko pojasniti, s 
čimer se zagotovi pravično čezmejno 
konkurenco. Pomoč pri produkciji omogo
ča previdno uporabo majhnih sredstev, ne 
da bilo pri tem kršeno načelo ločevanja. 
Pomoč pri produkciji bo tudi omogočila 
financiranje evropskih neodvisnih 
produkcij, ne da bi bila pri tem ogrožena 
neodvisnost in verodostojnost programa. Tu 
uvedena opredelitev pomoči pri produkciji 
zajema vključitev izdelka, storitve ali 
blagovne znamke v avdiovizualne medijske 
storitve, potrebne za novinarske ali 
ustvarjalne namene brez plačila ali 
drugega nadomestila in uredniškega vpliva 
s strani oglaševalca ali lastnika blagovne 
znamke. Če uporaba pomoči pri produkciji 
zaradi uredniških ali ustvarjalnih razlogov 
zahteva navajanje ali predstavitev izdelkov, 
storitev, imen, blagovnih znamk ali 
dejavnosti proizvajalca izdelkov ali 
ponudnika storitev, pri tem ne sme biti 
posebnega ali pretiranega poudarka. Pomo
č pri produkciji zajema tudi neodvisne 
uredniške odločitve za uporabo izdelkov 
brez pretiranega poudarka, ki so pomembni 
za program in olajšajo njegovo produkcijo, 
na primer uporabo izdelkov z blagovno 
znamko kot nagrad v avdiovizualnih 
medijskih storitvah za otroke, ki lahko 
gledalce spodbujajo, da sodelujejo v 
programu in v njem uživajo. Programe 
tretjih držav, ki vključujejo pomoč pri 
produkciji, je treba kot take tudi jasno 
opredeliti in označiti.

Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava pojasnjuje pomen dovoljene pomoči pri produkciji. Pomoč pri produkciji 
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omogoča previdno uporabo majhnih finančnih sredstev. Pomoč pri produkciji je 
predstavljena v delu zaradi uredniških in ne promocijskih razlogov, zato njena poraba ne 
povzroča zmede med uredniškimi vsebinami in komercialnimi oblikami sporočil. S tem se 
prepreči ogrozitev načela ločevanja ali kratenje umetniške oziroma novinarske svobode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 117
UVODNA IZJAVA 46

(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem 
konkurenčnosti evropske medijske industrije 
je zato treba sprejeti pravila za promocijsko 
prikazovanje izdelkov. Tu uvedena 
opredelitev promocijskega prikazovanja 
izdelkov zajema katero koli obliko 
avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki 
vključuje izdelek, storitev ali njegovo/njeno 
blagovno znamko ali jih navaja, tako da jih 
pokaže v oddaji, običajno za plačilo ali 
podobno nadomestilo. Za promocijsko 
prikazovanje izdelkov veljajo enaka pravila o 
kakovosti in omejitve kot za oglaševanje.

(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem 
konkurenčnosti evropske medijske industrije 
je zato treba sprejeti pravila za promocijsko 
prikazovanje izdelkov. Tu uvedena 
opredelitev promocijskega prikazovanja 
izdelkov zajema katero koli obliko 
avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki 
vključuje izdelek, storitev ali njegovo/njeno 
blagovno znamko ali jih navaja, tako da jih 
pokaže v linearni oddaji, za plačilo ali 
podobno nadomestilo. Za promocijsko 
prikazovanje izdelkov veljajo enaka pravila o 
kakovosti in omejitve kot za oglaševanje.

Or. en

Obrazložitev

Nelinearne storitve morajo biti izločene iz področja uporabe te direktive.

Promocijsko prikazovanje izdelkov mora biti kot tako opredeljeno le, če je bilo v zameno zanj 
dejansko izvedeno plačilo; predstavlja zakonit vir zaslužka, vendar pod pogojem, da je 
ustrezno pregledno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 118
UVODNA IZJAVA 47
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(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. Tesno 
sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo je potrebno za 
zagotovitev pravilne uporabe te direktive.

(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. Tesno 
sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo je potrebno za 
zagotovitev pravilne uporabe te direktive, 
tudi v luči morebitne ustanovitve 
neodvisnega evropskega organa, ki bi 
sprejemal zavezujoče sklepe za zagotovitev 
učinkovitejše konkurenčnosti in za
spodbujanje splošnih pogojev, potrebnih za 
učinkovitejšo zagotovitev pluralnosti 
informacij in večje spoštovanje kulturne 
raznolikosti.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 119
UVODNA IZJAVA 47

(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. Tesno 
sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo je potrebno za 
zagotovitev pravilne uporabe te direktive –

(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. Tesno 
sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo je potrebno za 
zagotovitev pravilne uporabe te direktive. 
Ohraniti je treba posebne značilnosti 
organizacije regulativnih organov v 
nacionalnih medijskih sistemih. 

Or. de

Obrazložitev

S to ubeseditvijo so upoštevane različne oblike nadzora v državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 120
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UVODNA IZJAVA 47

(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. Tesno 
sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo je potrebno za 
zagotovitev pravilne uporabe te direktive –

(47) Regulativni organi morajo biti neodvisni 
od nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k pluralnosti. 
Njihova pristojnost glede nadzora vsebine 
mora biti omejena na področja in načela, 
omenjena v tej direktivi, v nobenem 
primeru pa ne smejo izvajati nikakršnih 
vrst nadzora nad verodostojnostjo 
informacij. Tesno sodelovanje med 
nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo 
je potrebno za zagotovitev pravilne uporabe 
te direktive –

Or. es

Obrazložitev

Zaščita temeljnih pravic nikakor ni v pristojnosti regulativnih organov, temveč so zanjo izklju
čno pristojni sodniki in sodišča. Če bi regulativnemu organu imeli pravico odločati, ali je 
neka informacija resnična ali ne, bi to pomenilo ponovno vzpostavitev cenzure, ki je kratila 
svoboščine. V zvezi s tem je Evropski parlament prejel številne pritožbe državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 121
ČLEN 1, TOČKA 1

Naslov (Direktiva 89/552/EGS)

(1) Naslov se nadomesti z naslednjim: 

„Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta [
št.] o usklajevanju nekaterih določb in drugih 
predpisov držav članic o izvajanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva 
o avdiovizualnih medijskih storitvah)“.

(1) Naslov se nadomesti z naslednjim: 

„Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta [
št.] o usklajevanju nekaterih določb in drugih 
predpisov držav članic o izvajanju linearnih 
avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva 
o linearnih avdiovizualnih medijskih 
storitvah)“.

Or. en

Obrazložitev

Direktivo je treba posodobiti, da bo zagotovljena nevtralnost platforme, vendar se njenega 
področja uporabe ne sme razširiti na nelinearne storitve.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 122
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) ‚linearna avdiovizualna medijska
storitev‘ pomeni storitev, kakor je 
opredeljena v členih 49 in 50 Pogodbe in 
katere glavni namen je zagotavljanje gibljivih 
slik z zvokom ali brez za obveščanje, zabavo 
ali izobraževanje splošne javnosti po 
elektronskih komunikacijskih mrežah v 
skladu s členom 2(a) Direktive 2002/21/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, poleg tega 
‚linearna avdiovizualna medijska storitev‘
pomeni storitev, pri kateri ponudnik 
medijske storitve odloči o času prenosa 
določenega programa in oblikuje 
programsko shemo, za katero je značilno 
časovno zaporedje različnih programskih 
vsebin. Ne vključuje komunikacijskih 
storitev, ki na individualno zahtevo 
posredujejo posamezne informacije ali 
druga sporočila, ali ‚storitev informacijske 
družbe‘, kot so opredeljene v členu 1 
Direktive št. 98/34/ES;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev razširjanja televizijskih programov je treba dopolniti in vključiti tudi storitve, ki 
so po naravi enake tradicionalnim rednim storitvam razširjanja televizijskih programov, 
vendar potekajo prek različnih platform.

Vendar pa direktive ne bi smeli razširiti tako, da bi vključevala tudi nelinearne storitve, ki jih 
kot "storitve informacijske družbe" še naprej ureja Direktiva o elektronskem poslovanju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 123
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)
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(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 
Ta opredelitev ne zajema storitev 
informacijske družbe iz člena 1 Direktive 
98/48/ES.

Or. en

Obrazložitev

To pojasni, da so v področje uporabe direktive vključene televizijske in podobne storitve, kot 
je bilo prvotno mišljeno, ter potrjuje razliko med "množičnimi mediji" in "mediji, 
prilagojenimi posamezniku".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 124
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, ki jo izvaja ponudnik medijske 
storitve in zanjo nosi uredniško 
odgovornost, kakor je opredeljeno v členih 
49 in 50 Pogodbe, in katere glavni namen je 
zagotavljanje programskih vsebin, ki 
sestojijo iz gibljivih slik z zvokom ali brez za 
obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne 
javnosti po elektronskih komunikacijskih mre
žah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 
Ta direktiva ne zajema publikacij v tiskani 
ali elektronski obliki ali katere koli storitve, 
katere glavni namen je zagotavljanje novic 
in v kateri avdiovizualni del ni glavna 
sestavina. Treba je spoštovati nacionalne 
ustavne določbe, ki zagotavljajo svobodo 
tiska.

Or. en
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Obrazložitev

To pojasni, da so v področje uporabe direktive vključene televizijske in podobne storitve, kot 
je bilo prvotno mišljeno, ter potrjuje razliko med "množičnimi mediji" in "mediji, 
prilagojenimi posamezniku".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 125
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe, ki jo izvaja ponudnik medijske 
storitve in zanjo nosi uredniško 
odgovornost  in katere glavni namen je 
zagotavljanje programskih vsebin, ki 
sestojijo iz gibljivih slik z zvokom ali brez za 
obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne 
javnosti po elektronskih komunikacijskih mre
žah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES in ki izpolnjujejo pogoje, da so 
lahko opredeljene kot televizijske 
programske vsebine iz člena 1(c) ali kot 
nelinearne storitve iz člena 1(e).

Ta direktiva ne velja za publikacije v 
tiskani in elektronski obliki, v katerih ne 
prevladuje avdiovizualni element. Treba je 
spoštovati nacionalne ustavne določbe, ki 
zagotavljajo svobodo tiska.

Or. de

Obrazložitev

"Avdiovizualna medijska storitev" je nadpomenka za televizijske programe (linearne storitve) 
in nelinearne storitve. Da bi laže ločevali med avdiovizualnimi medijskimi storitvami in 
drugimi avdiovizualnimi storitvami, je treba izrecno navesti, da zagotavljanje gibljivih slik 
sestoji iz programov, za katere ponudnik medijske storitve nosi uredniško odgovornost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler
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Predlog spremembe 126
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
vključno s spremljajočim teletekstom.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora zajemati tudi spremljajoči teletekst.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 127
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana;

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana. Ta opredelitev ne zajema fizi
čnih ali pravnih oseb, ki samo združujejo 
ali prenašajo vsebino ali prodajajo pakete 
takih storitev, za katere nosijo uredniško 
odgovornost tretje osebe. 

Or. en

Obrazložitev

Preprosto  združevanje, prenos ali preprodaja ponudbe vsebin, za katere nosijo uredniško 
odgovornost tretje osebe kot ponudniki medijskih storitev, ne sodijo v področje uporabe 
direktive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 128
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana;

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana. Ta opredelitev ne zajema 
storitev, ki sestojijo samo iz združevanja, 
prenašanja, hranjenja ali posredovanja 
vsebin tretjih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Samo združevanje, prenašanje, hranjenje ali posredovanje vsebine, za katero že nosijo uredni
ško odgovornost tretje osebe, ne bi smelo biti vključeno v to direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 129
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana;

(b) ‚ponudnik linearne avdiovizualne 
medijske storitve‘ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki odgovarja za izbiro avdiovizualne 
vsebine avdiovizualne medijske storitve in 
določa zaporedje, po katerem bo ta 
predvajana;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 1(a).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 130
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ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa in dolo
či programski spored;

(c) „linearna storitev“ (npr. razširjanje 
televizijskih programov ali televizijska 
programska vsebina) pomeni avdiovizualno 
medijsko storitev, ki zajema začetni prenos 
televizijskih programov nedoločenemu 
številu potencialnih televizijskih gledalcev, 
ki so jim iste slike v nekodirani ali kodirani 
obliki posredovane sočasno ne glede na 
vrsto prenosa;

Or. de

Obrazložitev

V opredelitvi "linearnih storitev" je treba poudariti, da so s tehnološkega vidika te storitve 
nevtralne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 131
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa in dolo
či programski spored;

(c) ‚linearna storitev‘ ali ‚razširjanje 
televizijskih programov‘ ali „televizijska 
programska vsebina“ pomeni linearno 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri se 
programske vsebine, urejene po časovnem 
zaporedju, sočasno prenašajo nedolo
čenemu številu potencialnih uporabnikov v 
času, ki ga v skladu s programsko shemo 
določi ponudnik medijskih storitev;

Or. en

Pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 132
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)
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(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa in določi 
programski spored;

(c) „linearna storitev“, vključno z ‚raz
širjanjem televizijskih programov‘ ali 
„televizijsko programsko vsebino“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa na 
podlagi stalnega sporeda, ki ga je določil;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev enega ključnih konceptov direktive: linearne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 133
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa in dolo
či programski spored;

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri se vsebina sočasno posreduje nedolo
čenemu številu potencialnih uporabnikov;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev linearnih storitev bi morala temeljiti na okoliščinah, v katerih uporabniki 
dostopajo do vsebine. To je pomembno zaradi opredelitve potrebe uporabnikov po regulativni 
zaščiti.

Regulativnim organom bo v prihodnje najbrž vedno težje ugotavljati, kdo so odgovorni za 
uredniške odločitve, ki so pomembne za urejanje vsebin. Podobno lahko v prihodnjih letih 
pride do korenitih sprememb v zvezi z obstojem in opredelitvijo programske sheme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 134
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)
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(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni
linearno avdiovizualno medijsko storitev, 
pri kateri ponudnik medijske storitve odloči 
o času prenosa določenega programa in 
določi programski spored;

(c) „linearna storitev” ali ‚razširjanje 
televizijskih programov‘ ali „televizijska 
programska vsebina“ pomeni prenos razli
čnih programov s katerim koli sredstvom v 
nekodirani ali kodirani obliki in v 
časovnem zaporedju. Ti programi se ob 
določenem času, ki ga ponudnik medijskih 
storitev izbere v skladu s programsko 
shemo, prenesejo na napravo uporabnika.

Or. xm

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 135
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, pri 
kateri ponudnik medijske storitve odloči o 
času prenosa določenega programa in določi 
programski spored;

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, za 
katero je značilno zaporedje programov z 
raznoliko ponudbo uredniško oblikovanih 
vsebin in pri kateri ponudnik medijske 
storitve odloči o času prenosa določenega 
programa in določi programsko shemo;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev linearnih medijskih storitev mora zajemati samo televizijsko ponudbo. To je 
zagotovljeno le, kadar ponudnik medijske storitve določi programsko shemo z raznoliko 
ponudbo uredniško oblikovanih vsebin.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia in Monica 
Frassoni

Predlog spremembe 136
ČLEN 1, TOČKA 2
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Člen 1, točka (d) (Direktiva 89/552/EGS)

(d) „izdajatelj televizijskih programov“
pomeni ponudnika linearnih avdiovizualnih 
medijskih storitev;

(d) „izdajatelj televizijskih programov“
pomeni ponudnika televizijskih programov
in linearnih avdiovizualnih medijskih storitev;

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti koncept linearnih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 137
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske 
izbire, ki jo pripravi ponudnik medijske 
storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, ki sestoji iz 
ponudbe avdiovizualne vsebine, ki jo je 
uredil in pripravil ponudnik medijske 
storitve in pri kateri uporabnik individualno 
zahteva predvajanje programa;

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev, da je "nelinearna storitev" medijska storitev na zahtevo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 138
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)
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(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske 
izbire, ki jo pripravi ponudnik medijske 
storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, dostavljeno 
prek elektronske komunikacijske mreže v 
smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, vključno 
s kabelsko in satelitsko mrežo, prizemno 
televizijo, IP televizijo ali mobilnim omre
žjem, pri čemer so izpolnjeni naslednji 
dodatni pogoji:

– uporabnik individualno zahteva določeno 
storitev (vključno z naročnino) na podlagi 
vsebinske izbire, ki jo pripravi ponudnik 
medijske storitve;

– storitev zajema programe, ki so primerni 
za prikazovanje v obliki linearne storitve, 
na primer celovečerni filmi, športni 
dogodki in programi v formatu, ki je že 
uveljavljen za televizijsko distribucijo, kot 
so situacijske komedije, dokumentarne 
oddaje, otroški programi in izvirne drame;

– storitev se nanaša na isti množični trg kot 
linearna storitev;

– storitev temelji na lastništvu 
distribucijskih pravic za raznovrsten 
katalog programov;

– zaradi formata, predstavitve in načina 
dostopa do storitve bi lahko uporabnik pri
čakoval podobno regulativno zaščito kot pri 
linearnih storitvah;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se podpre cilj poročevalca, da bi področje uporabe direktive raz
širili na storitve na nelinearnem področju, ki so podobne televizijskim, kriterijem, navedenim 
v predlogu poročevalca (isti trg in lastništvo raznovrstnega kataloga) pa sta dodana dva 
nova. To je tudi poskus, da bi izboljšali drugi kriterij poročevalca (namesto "vključuje 
vsebino" se predlaga "zajema programe"), da ne bi sprejeli zakonodaje z neprimerno širokim 
področjem uporabe.

Obenem je to v skladu s predlogom Komisije. V uvodnih izjavah 13 in 14 je navedeno, da bi 
direktiva morala veljati le za storitve, ki imajo značilnosti "množičnih medijev". Dodatna 
kriterija prispevata k boljši opredelitvi tega namena na področju nelinearnih storitev:

a) razširitev področja uporabe direktive je deloma utemeljena z domnevno potrebo, da se 
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dosežejo enaki konkurenčni pogoji za tradicionalne izdajatelje televizijskih programov in 
ponudnike nelinearnih storitev.  Iz tega sledi, da bi bilo treba naložiti obveznosti samo tistim 
ponudnikom nelinearnih storitev, ki delujejo na istem trgu kot tradicionalni izdajatelji 
televizijskih programov.  Z zakonom o omejevanju konkurence v EU je opredelitev trga 
deloma povezana z možnostjo nadomestitve na strani ponudbe. Na področju avdiovizualnih 
storitev je ta možnost omejena s časom in denarjem, ki sta potrebna za sestavo raznovrstnega 
programskega kataloga.

b) samo storitve z raznovrstno ponudbo programov bodo lahko nastopale na istem množičnem 
trgu kot izdajatelji televizijskih programov za najširše občinstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 139
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o ali vpliva na čas prenosa 
določenega programa ali vrsto programa, ki 
se prenaša, na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve, ali pri 
kateri ponudnik medijske storitve prilagodi 
storitev glede na željo, ki jo je izrazil 
uporabnik;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so v večji meri upoštevane številne možnosti prilagajanja 
storitev glede na pričakovanja uporabnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 140
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)
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(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske 
izbire, ki jo pripravi ponudnik medijske 
storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik individualno zahteva prenos dolo
čene avdiovizualne medijske storitve na 
podlagi vsebinske izbire, ki jo ponudi 
ponudnik medijske storitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 141
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske 
izbire, ki jo pripravi ponudnik medijske 
storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni katero koli
avdiovizualno medijsko storitev, ki ni 
"linearna storitev",

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi in Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 142
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske
izbire, ki jo pripravi ponudnik medijske 
storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik posamezno zaprosi za prenos 
določene avdiovizualne medijske storitve na 
podlagi raznolike ponudbe, za katero nosi 
uredniško odgovornost ponudnik medijskih 
storitev;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je opredeliti „nelinearno storitev“ kot medijsko storitev, za katero nosi uredniško 
odgovornost ponudnik medijskih storitev in za katero lahko uporabnik zaprosi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 143
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik določi čas prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve, ali 
merila, ki določajo zaporedje, v katerem bo 
vsebina prikazana;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe so storitve, za katere je potrebna programska oprema in ki 
temeljijo na izbiri, vključene med nelinearne storitve, ki jih potencialno zajema direktiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 144
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik individualno zahteva določeno 
storitev in odloči o času prenosa te storitve 
na podlagi vsebinske izbire, ki jo pripravi 
ponudnik medijske storitve;

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi nelinearnih avdiovizualnih medijskih storitev je treba poudariti individualne 
zahteve potrošnika po določeni avdiovizualni medijski storitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann
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Predlog spremembe 145
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, dostavljeno 
prek elektronske komunikacijske mreže v 
smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, pri kateri 
uporabnik z individualno zahtevo odloči o 
času prenosa določenega programa na 
podlagi vsebinske izbire, ki jo pripravi 
ponudnik medijske storitve, in ki ima 
naslednje dodatne značilnosti: uporabnik 
individualno zahteva določeno storitev 
(vključno z naročnino) na podlagi 
vsebinske izbire, ki jo pripravi ponudnik 
medijske storitve;

Or. xm

Obrazložitev

Zaradi načela tehnološke nevtralnosti v tej direktivi, ki se nanaša na ponudnike linearnih in 
nelinearnih medijskih storitev, ni treba natančneje določiti tehnologij prenosa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 146
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (e) (Direktiva 89/552/EGS)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi vsebinske izbire, 
ki jo pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabniki z individualno zahtevo določijo 
čas prenosa določenega programa na podlagi 
vsebinske izbire, ki jo uredniško oblikuje in 
pripravi ponudnik medijske storitve;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev linearnih storitev bi morala temeljiti na okoliščinah, v katerih uporabniki 
dostopajo do vsebine. To je pomembno pri opredelitvi potrebe uporabnikov po regulativni zaš
čiti. Obenem gre za pojasnitev, da je "nelinearna storitev" medijska storitev na zahtevo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 147
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo avdiovizualne medijske storitve
in so namenjene neposrednemu ali 
posrednemu uveljavljanju blaga, storitev ali 
ugleda fizične ali pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki se 
predvajajo kot del avdiovizualnih medijskih 
storitev in so namenjene neposrednemu ali 
posrednemu uveljavljanju blaga, storitev ali 
ugleda pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 148
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo avdiovizualne medijske storitve
in so namenjene neposrednemu ali 
posrednemu uveljavljanju blaga, storitev ali 
ugleda fizične ali pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki se 
predvajajo kot del linearnih avdiovizualnih 
medijskih storitev in so namenjene 
neposrednemu ali posrednemu uveljavljanju 
blaga, storitev ali ugleda fizične ali pravne 
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 13, ki pojasnjuje razširitev področja uporabe direktive na 
nelinearne storitve. Prvotno besedilo dopušča možnost, da za oglaševanje veljajo številne 
obveznosti linearnih televizijskih storitev, tudi če se uporablja na nelinearen način (namesto, 
da bi bilo oglaševanje del linearnega sporeda, lahko uporabniki za gledanje zadevne vsebine 
pritisnejo na interaktivni gumb). Nelinearno oglaševanje je po definiciji pod nadzorom 
gledalca, zato ni nobenega razloga, zakaj bi morale zanj veljati strožje določbe kot na primer 
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za oglaševanje v ilustrirani reviji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 149
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo avdiovizualne medijske storitve in 
so namenjene neposrednemu ali posrednemu 
uveljavljanju blaga, storitev ali ugleda fizične 
ali pravne osebe, ki opravlja gospodarsko 
dejavnost;

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo ali so vključene v avdiovizualne 
medijske storitve in so namenjene 
neposrednemu ali posrednemu uveljavljanju 
blaga, storitev ali ugleda fizične ali pravne
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost, 
bodisi za plačilo ali podobno nadomestilo 
bodisi v samopromocijske namene;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev mora jasno vključevati finančne ali druge vidike tovrstnih sporočil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 150
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo avdiovizualne medijske storitve
in so namenjene neposrednemu ali 
posrednemu uveljavljanju blaga, storitev ali 
ugleda fizične ali pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki se 
predvajajo kot del avdiovizualnih medijskih 
storitev in so namenjene neposrednemu ali 
posrednemu uveljavljanju blaga, storitev ali 
ugleda pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo pojasnjuje, da se avdiovizualna komercialna sporočila predvajajo kot 
del avdiovizualnih medijskih storitev. S tem se upošteva večja funkcionalnost novih medijskih 
storitev in dejstvo, da ima uporabnik večji nadzor nad avdiovizualnimi komercialnimi sporo



PE 376.424v01-00 80/85 AM\622816SL.doc

SL

čili, ki jih spremlja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 151
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Vključuje tudi oglaševanje, ki 
vpliva na podzavest, in neprepoznano 
namerno oglaševanje. Takšna predstavitev 
velja za namerno zlasti tedaj, kadar se 
opravlja za plačilo ali podobno nadomestilo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 152
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno ali 
slikovno predstavitev blaga, storitev, imena, 
blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 
blaga ali ponudnika storitev v programskih 
vsebinah, kadar ponudnik medijskih storitev 
uporabi takšno predstavitev za oglaševanje in 
bi javnost lahko bila zavedena glede narave 
te predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

Or. de

Obrazložitev
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Prepoved prikritega oglaševanja bi morala veljati za vse ponudnike avdiovizualnih storitev, 
ne le za izdajatelje televizijskega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gianni De Michelis

Predlog spremembe 153
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in želi javnost 
zavesti glede narave te predstavitve. Takšna 
predstavitev velja za namerno zlasti tedaj, 
kadar se opravlja za plačilo ali podobno 
nadomestilo;

Or. en

Obrazložitev

Nadomestitev "bi lahko bila zavedena" z "želi zavesti" poudari pomen prikritega oglaševanja 
in ponudniku medijskih storitev zagotavlja jasnost. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 154
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno ali 
slikovno predstavitev blaga, storitev, imena, 
blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 
blaga ali ponudnika storitev v programskih 
vsebinah, kadar ponudnik medijskih storitev 
uporabi takšno predstavitev za oglaševanje in 
bi javnost lahko bila zavedena glede narave 
te predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;
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Or. en

Obrazložitev

Prikrito oglaševanje je škodljivo za potrošnike in ga je zato treba prepovedati tako v linearnih 
kot nelinearnih avdiovizualnih medijskih storitvah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 155
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno ali 
slikovno predstavitev blaga, storitev, imena, 
blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 
blaga ali ponudnika storitev v programskih 
vsebinah, kadar izdajatelj televizijskega 
programa uporabi takšno predstavitev za 
oglaševanje in bi javnost lahko bila zavedena 
glede narave te predstavitve. Takšna 
predstavitev velja za namerno zlasti tedaj, 
kadar se opravlja za plačilo ali podobno 
nadomestilo;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 156
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno ali 
slikovno predstavitev blaga, storitev, imena, 
blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 
blaga ali ponudnika storitev v programskih 
vsebinah, kadar ponudnik medijskih storitev 
uporabi takšno predstavitev za oglaševanje in 
bi javnost lahko bila zavedena glede narave 
te predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;
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Or. en

Obrazložitev

Prikrito oglaševanje je treba prepovedati v vseh storitvah, ki so navedene v direktivi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia in Monica Frassoni

Predlog spremembe 157
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje 
izdelek, storitev ali podatke o izdelku, 
storitvi ali njegovi/njeni blagovni znamki, 
tako da jih pokaže v avdiovizualni medijski 
storitvi običajno za plačilo ali podobno 
nadomestilo.”

črtano

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitve predlogov sprememb k členu 3(h).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 158
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje 
izdelek, storitev ali podatke o izdelku, 
storitvi ali njegovi/njeni blagovni znamki, 
tako da jih pokaže v avdiovizualni medijski 
storitvi običajno za plačilo ali podobno 
nadomestilo.”

(k) „pomoč pri produkciji“ pomeni vklju
čitev izdelka, storitve ali blagovne znamke v 
avdiovizualne medijske storitve, potrebne za 
novinarske ali ustvarjalne namene, brez pla
čila ali drugega nadomestila, uredniškega 
vpliva oglaševalca ali lastnika blagovne 
znamke in pretiranega poudarjanja.

Or. en
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Obrazložitev

Člen opredeljuje nov izraz "pomoč pri produkciji".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 159
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi za 
plačilo ali podobno nadomestilo.” Pravna 
opredelitev promocijskega prikazovanja 
izdelkov ne zajema dodeljenih nagrad v 
okviru programov ali izdelkov z blagovno 
znamko, namenjenih trženju, ki so vklju
čeni v programe.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev promocijskega prikazovanja izdelkov mora vsebovati jasne zahteve za plačilo ali 
podobno nadomestilo, da se izključijo primeri, v katerih so izdelki neodvisen del programa in 
katerih vključitev temelji na neodvisnih uredniških odločitvah v nasprotju s komercialnimi. 
Poleg tega je pomembno, da nova uredba o promocijskem prikazovanju izdelkov nenamerno 
ne izključi že obstoječih in zakonito izvajanih oblik programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 160
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)
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(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v linearni avdiovizualni medijski 
storitvi za plačilo ali podobno nadomestilo
ponudniku avdiovizualnih medijskih 
storitev.”

Or. en

Obrazložitev

Promocijsko prikazovanje izdelkov mora biti kot tako opredeljeno le, če je bilo dejansko 
izvedeno plačilo. 

Pravila o promocijskem prikazovanju izdelkov morajo veljati samo za linearne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 161
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje kratek 
in nevsiljiv prikaz izdelka, storitev ali 
podatkov o izdelku, storitvi ali njegovi/njeni 
blagovni znamki v avdiovizualni medijski 
storitvi, običajno za plačilo ali podobno 
nadomestilo.”

Or. fr

Obrazložitev

Cilj kratkega in nevsiljivega promocijskega prikazovanja izdelkov je ohraniti kakovost 
vsebine in objektivnost avdiovizualne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 162
ČLEN 1, TOČKA 2
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Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”
Pravna opredelitev "promocijskega
prikazovanja izdelkov" ne sme vključevati 
dodeljenih nagrad v okviru programov ali 
izdelkov z blagovno znamko, namenjenih tr
ženju, ki so vključeni v programe.

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev "promocijskega prikazovanja izdelkov" ne sme vključevati primerov, v katerih so 
izdelki neodvisen del programa (npr. postranski predmeti) in katerih vključitev temelji na 
neodvisnih in nekomercialnih uredniških odločitvah. V nasprotnem primeru bi imela pravila o 
promocijskem prikazovanju izdelkov negativen vpliv na uredniške odločitve, da v 
avdiovizualnih produkcijah uporabljajo predmete iz vsakdanjega življenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 163
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k) (Direktiva 89/552/EGS)

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v avdiovizualni medijski storitvi obi
čajno za plačilo ali podobno nadomestilo.”

(k) „promocijsko prikazovanje izdelkov“
pomeni katero koli obliko avdiovizualnega 
komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, 
storitev ali podatke o izdelku, storitvi ali 
njegovi/njeni blagovni znamki, tako da jih 
pokaže v linearnih programih za plačilo.”

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je pojasnjeno, da to pravilo velja predvsem za linearne storitve in 
programe v  okviru linearnih storitev.
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Z izrazom "običajno za plačilo ali podobno nadomestilo" je opredelitev promocijskega 
prikazovanja izdelka preveč splošna. Možno je, da se v program brezplačno vključi 
raznorazne prepoznavne izdelke ali storitve. To se imenuje prikazovanje rekvizitov in ni 
namenjeno promociji, zato se ne sme obravnavati kot promocijsko prikazovanje izdelkov v 
smislu predpisov o prepoznavnosti. Dejansko ni mogoče vedeti, ali je bila pogodba sklenjena 
brez kakršnega koli plačila, saj to vzpostavlja pogodbeno obveznost za prikaz izdelka. Brez 
pogodbene obveznosti se promocijsko prikazovanje ne more šteti za komercialno sporočilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 164
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(ka) "evropska dela" pomenijo naslednje:
(a) dela z izvorom iz držav članic;
(b) dela z izvorom iz evropskih tretjih držav, 
ki so podpisnice Evropske konvencije o 
čezmejni televiziji Sveta Evrope in ki 
izpolnjujejo pogoje iz spodnjega odstavka 
2;
(c) dela, ki nastanejo v koprodukciji v 

okviru sporazumov, ki so povezani z 
avdiovizualnim sektorjem in jih sklenejo 
Skupnost in tretje države, ter izpolnjujejo 
pogoje iz vsakega od teh sporazumov.
Uporaba določb iz točk (b) in (c) je odvisna 
od del z izvorom iz držav članic, za katera 
ne veljajo diskriminacijski ukrepi v 
zadevnih tretjih državah.
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2. Dela iz odstavka 1(a) in (b) so dela, ki jih 
ustvarijo zlasti avtorji in sodelavci, stanujo
či v eni ali več državah iz odstavka 1(a) in 
(b), če so skladna z enim od naslednjih 
pogojev:
(a) ustvarili so jih eden ali več producentov, 
ki imajo dejavnosti registrirane v eni ali več
takšnih državah; ali
(b) proizvodnjo del nadzirajo ali dejansko 
kontrolirajo eden ali več producentov, ki 
imajo dejavnosti registrirane v eni ali več
takšnih državah; ali
(c) prispevek koproducentov iz takšnih dr
žav k skupnim koprodukcijskim stroškom je 
prevladujoč, koprodukcije pa ne 
kontrolirajo eden ali več producentov, ki 
imajo dejavnosti registrirane izven takšnih 
držav;
3. Dela, ki niso evropska dela v smislu 
odstavka 1, ampak so dela, ki so nastala v 
okviru dvostranskih koprodukcijskih 
pogodb, sklenjenih med državami 
članicami in tretjimi državami, se štejejo za 
evropska dela takrat, kadar koproducenti iz 
Skupnosti prispevajo večinski delež skupnih 
stroškov produkcije in kadar produkcije ne 
nadzira eden ali več producentov, ki so 
ustanovljeni zunaj ozemlja držav članic." 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev evropskih del je treba vključiti v ta člen in ne v poseben člen. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 165
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)
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(ka) "tiskovna agencija" pomeni agencijo, 
ki posreduje avdiovizualna poročila na 
debelo ponudnikom linearnih 
avdiovizualnih medijskih storitev, in ne 
storitev, posredovanih neposredno splošni 
javnosti."

Or. en

Obrazložitev

Namen dodatne opredelitve je, da se natančneje pojasni in omeji obseg predlagane "pravice 
kratkega poročanja" v členu 3(b). Še posebej omejuje izraz "posredniki" v prvotnem predlogu 
storitev tiskovnih agencij, in sicer samo takrat, kadar posredujejo storitve izdajateljem 
televizijskih programov. Opredelitev temelji na opredelitvi izdajatelja televizijskih programov 
v predlaganem členu 1(d) in na klasifikaciji storitev tiskovnih agencij v Splošnem sporazumu 
o trgovini s storitvami STO. Tiskovne agencije izdajateljem televizijskih programov že 
posredujejo velik del pomembnih tujih novic in zato predstavljajo praktičen in ustrezen medij, 
preko katerega se lahko izvaja pravica kratkega poročanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 166
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(k a) „merjenje spremljanja medijev“
pomeni oceno števila poslu
šalcev/gledalcev/bralcev radijskega ali 
televizijskega programa.

Or. it

Obrazložitev

V tej direktivi je pomembno dodati opredelitev merjenja spremljanja medijev.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra in 
Monica Frassoni

Predlog spremembe 167
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)
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(k a) „merjenje spremljanja, kakovosti in 
priljubljenosti medijev“ pomeni oceno 
števila poslušalcev/gledalcev/bralcev 
radijskega ali televizijskega programa.

Or. it

Obrazložitev

V tej direktivi je pomembno dodati opredelitev merjenja spremljanja medijev.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra in 
Patrizia Toia

Predlog spremembe 168
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(k a) „organ za merjenje spremljanja
televizijskih medijev“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ki je odgovorna za 
organizacijo in/ali izvajanje raziskav za 
namene merjenja spremljanja, 
priljubljenosti in kakovosti medijev.

Or. it

Obrazložitev

V tej direktivi je pomembno dodati opredelitvi spremljanja medijev in organa za merjenje 
spremljanja (glej predlog spremembe člena 20 a (novo). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gianni De Michelis

Predlog spremembe 169
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točki (k a) in (k b) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(ka) "vključevanje izdelkov" pomeni, da se 
izdelek, ki ga oseba z določeno vlogo ali 
igralec posebej omeni in odkrito podpira, 
vključi v scenarij programa, pri čemer tak
izdelek posega v odgovornost in uredniško 
neodvisnost ponudnika medijske storitve;
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(kb) "pretirano poudarjanje" pomeni 
vsiljivo prikazovanje izdelka na zaslonu." 

Or. en

Obrazložitev

Ločevanje treh izrazov "promocijsko prikazovanje izdelkov", "vključevanje izdelkov" in 
"pretirano poudarjanje" zagotavlja večjo zaščito gledalca in pravno varnost ponudnika 
medijske storitve.
To pomeni, da v nobenem programu ne bo možno pretirano poudarjanje komercialnih 
izdelkov ali storitev. Še zlasti je treba kakršno koli omembo takšnega izdelka ali storitve 
omejiti na to, kar se lahko jasno utemelji z uredniškim zahtevami programa.
Prav tako bo mogoče z jasno opredelitvijo vključevanja izdelkov zagotoviti zaščito uredniške 
neodvisnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 170
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k b) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(k b) „merjenje priljubljenosti programa“
pomeni oceno priljubljenosti programa s 
strani poslušalcev/gledalcev/bralcev 
radijskega ali televizijskega programa.

Or. it

Obrazložitev

V tej direktivi je pomembno dodati opredelitev merjenja priljubljenosti programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 171
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 1, točka (k c) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(k c) „merjenje kakovosti programa“
pomeni oceno programa v odnosu do 
nekaterih vnaprej določenih meril.

Or. it



PE 376.424v01-00 92/85 AM\622816SL.doc

SL

Obrazložitev

V tej direktivi je pomembno dodati opredelitev merjenja kakovosti programa.
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