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Návrh stanoviska (PE 368.033v01-00)
Gianni De Michelis
o změně směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících provozování televizního vysílání 

Návrh směrnice (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – pozměňovací akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 172
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. A)

Čl. 2 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

a) V odstavci 1 se slova „šíření televizního 
vysílání zajišťované subjekty televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „šíření 
audiovizuálních mediálních služeb 
zajišťované poskytovateli mediálních 
služeb“ a slovo „vysílání“ se nahrazuje slovy 
„audiovizuální mediální služby“.

a) V odstavci 1 se slova „šíření televizního 
vysílání zajišťované subjekty televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „šíření lineárních 
audiovizuálních mediálních služeb 
zajišťované poskytovateli mediálních 
služeb“ a slovo „vysílání“ se nahrazuje slovy 
„audiovizuální mediální služby“. 

Or. en

Odůvodnění

Definice vysílání musí být změněna, aby zahrnovala služby, které mají stejný charakter jako 
tradiční plánované vysílací služby, ale které jsou dodávány pomocí jiných platforem.

Směrnice by však neměla být rozšířena tak, aby zahrnovala nelineární služby, které by měla 
nadále upravovat směrnice o elektronickém obchodu jako „služby informační společnosti“.
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Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 173
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 2 odst. 1a (směrnice 89/552/EHS)

aa) V článku 2 se vkládá nový odstavec, 
který zní takto:
1a. Členské státy a Komise v souladu se 
svými příslušnými kompetencemi zaručují 
pluralitu, svobodu a nezávislost 
audiovizuálních komunikačních služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 174
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. B)

Čl. 2 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

b) V odstavci 2 se slova „subjekty 
televizního vysílání“ nahrazují slovy 
„poskytovatelé mediálních služeb“.

b) V odstavci 2 se slova „subjekty 
televizního vysílání“ nahrazují slovy 
„poskytovatelé lineárních mediálních 
služeb“.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 175
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. C 

Čl. 2 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

c) V odstavci 3 se slova „subjekt televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „poskytovatel 
mediálních služeb“, slova „redakční 
rozhodnutí o programové skladbě“ se 
nahrazují slovy „redakční rozhodnutí o 
audiovizuální mediální službě“, slova 
„televizní vysílání“ se nahrazují slovy 

c) V odstavci 3 se slova „subjekt televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „poskytovatel 
mediálních služeb“, slova „redakční 
rozhodnutí o programové skladbě“ se 
nahrazují slovy „redakční rozhodnutí o 
lineární audiovizuální mediální službě“, 
slova „televizní vysílání“ se nahrazují slovy 
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„audiovizuální mediální službu“, slova „ve 
kterém zahájil vysílání“ se nahrazují slovy 
„ve kterém zahájil činnost“ a slova 
„rozhodnutí o programové skladbě“ se 
nahrazují slovy „rozhodnutí o audiovizuální 
mediální službě“.

„lineární audiovizuální mediální službu“, 
slova „ve kterém zahájil vysílání“ se 
nahrazují slovy „ve kterém zahájil činnost“ a 
slova „rozhodnutí o programové skladbě“ se 
nahrazují slovy „rozhodnutí o lineární 
audiovizuální mediální službě“.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 176
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. CA) (nové)

Čl. 2 odst. 3a (směrnice 89/552/EHS)

ca) Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
3a. Členské státy mohou pro nelineární 
služby přijmout opatření podle čl. 3 odst. 3 
až 5 a čl. 12 odst. 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES (směrnice o 
elektronickém obchodu).

Or. de

Odůvodnění

Do článku 2a by měl být vložen nový odstavec, který by vyjasnil, že členské státy jsou 
oprávněny vydávat blokovací příkazy pro nelineární služby, jako jsou v současnosti 
oprávněny podle směrnice o elektronickém obchodu.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 177
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. CA) (nové)

Čl. 2 odst. 3a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

ca) Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
„3a. Pokud má poskytovatel mediální 
služby své sídlo v jednom členském státě, 
ale velká část jeho finančních zdrojů 
pochází z lineárních nebo nelineárních 
audiovizuálních služeb dodávaných v jiném 
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členském státě, má se za to, že má sídlo 
v tom členském státě, v němž probíhá velká 
část jeho činností.“

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být přidáno ekonomické kritérium pro určení státu, kde je poskytovatel služeb 
usazen, jelikož je neutrální a efektivní.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 178
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. E)

Čl. 2 odst. 5 (směrnice 89/552/EHS)

e) V odstavci 5 se slova „subjekt televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „poskytovatel 
mediálních služeb“ a slova „podle článku 
52“ se nahrazují slovy „podle článku 43“. 

e) V odstavci 5 se slova „subjekt televizního 
vysílání“ nahrazují slovy „poskytovatel 
audiovizuálních mediálních služeb“ a slova 
„podle článku 52“ se nahrazují slovy „podle 
článku 43“.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 179
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. F)

Čl. 2 odst. 6 pododstavce 1a a 1b (nové) (směrnice 89/552/EHS)

Tato směrnice se nevztahuje na služby, kde 
je lineární audiovizuální obsah pro službu 
pouze náhodný a není jejím hlavním 
účelem.
Tato směrnice vylučuje elektronické 
noviny, periodika, magazíny, časopisy nebo 
knihy, kde je vizuální obsah z velké části 
statický.”

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 180
ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. G)

Čl. 2 odst. 7 (směrnice 89/552/EHS)

„7. Za účelem zabránění zneužívání nebo 
podvodnému jednání smí členský stát 
přijmout přiměřená opatření vůči 
poskytovateli mediální služby usazenému 
v jiném členském státě, který směřuje 
veškeré své činnosti nebo jejich většinu na 
území prvního členského státu. První 
členský stát toto prokáže v každém 
jednotlivém případě.

„7. Za účelem zabránění zneužívání nebo 
podvodnému jednání smí členský stát 
přijmout v oblasti veřejného pořádku, jímž 
se tato směrnice nezabývá, přiměřená 
opatření vůči poskytovateli mediální služby 
usazenému v jiném členském státě, který 
směřuje veškeré své činnosti nebo jejich 
většinu na území prvního členského státu. 
První členský stát toto prokáže v každém 
jednotlivém případě. Členské státy 
nenarušují volný oběh služeb z důvodů, 
které spadají do koordinované oblasti této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 181
ČL. 1 ODST. 4 PÍSM. B)

Čl. 2a odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

b) V odstavci 2 se slova „článek 22a“ 
nahrazují slovy „článek 3e“.

b) Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

2. Členské státy se mohou provizorně 
odchýlit od odstavce 1, pokud jsou splněny 
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tyto podmínky:
a) audiovizuální mediální služby 
pocházející z jiného členského státu 
očividně, vážně a těžce porušují čl. 22 
odst. 1 nebo 2 a/nebo články 3d a 3e;
b) v průběhu předchozích 12 měsíců porušil 
poskytovatel mediálních služeb ustanovení 
podle písmene a) alespoň při dvou 
dřívějších příležitostech;
c) dotčený členský stát uvědomil písemně 
poskytovatele mediálních služeb a Komisi o 
údajných porušeních a opatřeních, která 
má v úmyslu učinit, pokud by k jakémukoli 
takovému porušení došlo znovu;
d) konzultace s vysílajícím členským státem 
a Komisí nepřinesly smírné urovnání do 15 
dnů od oznámení ve smyslu písmene c) a 
údajné porušení přetrvává.
Do dvou měsíců po oznámení opatření 
přijatých členským státem rozhodne Komise 
o tom, zda jsou opatření slučitelná s právem 
Společenství. Pokud rozhodne, že slučitelná 
nejsou, bude členský stát nutně povinen 
dotčená opatření ukončit.
3. Odstavec 2 platí, aniž je dotčeno 
uplatnění jakéhokoli postupu, opravného 
prostředku nebo sankce v souvislosti 
s dotčeným porušením v členském státě, 
který má pravomoc ohledně příslušného 
poskytovatele mediálních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Odchylky od prvního odstavce a podmínky, které musí být v této souvislosti splněny, zahrnují 
všechny audiovizuální mediální služby, nejen subjekty televizního vysílání. Zejména s ohledem 
na ochranu dětí a mladistvých by tento článek měl zahrnovat i nelineární služby.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 182
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat 1. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat 
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vůči poskytovatelům mediálních služeb, 
kteří spadají do jejich pravomoci, 
v oblastech, na které se vztahuje tato 
směrnice, přísnější nebo podrobnější 
předpisy.

vůči poskytovatelům mediálních služeb, 
kteří spadají do jejich pravomoci, 
v oblastech, na které se vztahuje tato 
směrnice, přísnější nebo podrobnější 
předpisy, ale v souladu se zásadou země 
původu nelze taková pravidla uplatnit na 
poskytovatele mediálních služeb vysílající 
z jiných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že musí být uplatněna zásada země původu, aby bylo zajištěno, že poskytovatelům 
služeb bude zaručena základní úroveň právní jistoty.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 183
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Členské státy zajistí vhodnými prostředky 
v rámci svých právních předpisů, aby 
poskytovatelé mediálních služeb, kteří 
spadají do jejich pravomoci, dodržovali tuto 
směrnici.

2. Členské státy zajistí vhodnými prostředky 
v rámci svých právních předpisů, aby 
poskytovatelé mediálních služeb, kteří 
spadají do jejich pravomoci, dodržovali tuto 
směrnici, a rovněž zavedou vhodné sankce, 
jejichž vrcholem je pozastavení nebo 
zrušení povolení provádět televizní vysílací 
činnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 184
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 2a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

2a. Členské státy zasílají orgánům 
Společenství jednou ročně informace o 
provádění směrnice.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 185
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.“

3. Pro účely dosažení cíle odstavce 2 
členské státy v oblastech, které upravuje tato 
směrnice, podporují režimy společné 
regulace a/nebo samoregulace. Tyto režimy 
musí být široce přijímány hlavními 
zúčastněnými stranami a musí umožňovat 
účinné prosazování.“

Or. en

Odůvodnění

Režimy společné regulace a samoregulace jsou efektivními způsoby provádění a prosazování 
cílů směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 186
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.“

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují na vnitrostátní 
úrovni režimy společné regulace a 
samoregulace jako regulační nástroj 
opírající se o spolupráci mezi státními 
orgány a samoregulací. Tyto režimy musí 
být široce přijímány hlavními zúčastněnými 
stranami a musí umožňovat účinné 
prosazování.

Or. en

Odůvodnění

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers. Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
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that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 187
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.

3. Pro účely provádění a prosazování 
ustanovení této směrnice podporují členské 
státy systémy samoregulace a společné 
regulace. Tyto musí být široce přijímány 
hlavními zúčastněnými stranami v dotčeném 
členském státě a musí umožňovat účinné 
prosazování.

Or. de

Odůvodnění

Snaží se vyjasnit, že výraz „společná regulace“ rovněž zahrnuje samodohled nebo 
samoregulaci, pokud mají konečnou odpovědnost členské státy. Kromě toho by se měl výraz 
„široce přijímány“ týkat pouze širokého přijímání v členském státě, nikoli v celém 
Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 188
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.“

3. Jako prostředek pro dosažení cílů této 
směrnice mohou členské státy v oblastech, 
které upravuje tato směrnice, i nadále 
podporovat režimy společné regulace a/nebo 
samoregulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.“

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států již vytvořilo dobře fungující efektivní samoregulační nástroje, které 
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řeší otázky mediální politiky, jimiž se zabývá tato směrnice. Pokračování těchto 
samoregulačních nástrojů by nemělo být zpochybňováno.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 189
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 
a musí umožňovat účinné prosazování.“

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace a samoregulace. Tyto režimy musí 
být široce přijímány hlavními zúčastněnými 
stranami a musí umožňovat účinné 
prosazování.“

Or. en

Odůvodnění

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 190
ČL. 1 ODST. 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy společné 
regulace. Tyto režimy musí být široce 
přijímány hlavními zúčastněnými stranami 

3. Členské státy v oblastech, které upravuje 
tato směrnice, podporují režimy 
samoregulace a společné regulace. Tyto 
režimy musí být široce přijímány hlavními 
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a musí umožňovat účinné prosazování.“ zúčastněnými stranami a musí umožňovat 
účinné prosazování.“

Or. it

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že zejména s ohledem na invazivní a technologicky pokročilá 
komunikační média je právo na informace nutně omezeno zásadou respektování důstojnosti 
jednotlivce a důvěrnosti informací, které spadají do této sféry.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 191
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k událostem 
vysoce zajímavým pro veřejnost, které 
vysílá subjekt televizního vysílání spadající 
do jejich pravomoci.

1. S výhradou smluvních ujednání mezi 
dotčenými subjekty televizního vysílání 
mohou členské státy zajistit, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek a za 
přiměřenou odměnu k událostem vysoce 
zajímavým pro veřejnost, které vysílá 
subjekt televizního vysílání spadající do 
jejich pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Znění směrnice by mělo odrážet skutečnost, že právo na krátké zprávy je tradičně 
uplatňováno prostřednictvím dvoustranných smluvních ujednání.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 192
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k událostem

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání a novým 
agenturám jednajícím za subjekty 
televizního vysílání, usazeným v jiných 
členských státech odepřen přístup za 
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vysoce zajímavým pro veřejnost, které vysílá 
subjekt televizního vysílání spadající do 
jejich pravomoci.

spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k vysoce 
zajímavým událostem.

Or. en

Odůvodnění

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the reference to intermediaries in Recital 
27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking place 
outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries such as 
news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news agencies 
in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international news 
material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to broadcasters, by 
excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical than real because of 
the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, particularly when a news 
event is unexpected.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 193
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k událostem 
vysoce zajímavým pro veřejnost, které 
vysílá subjekt televizního vysílání spadající 
do jejich pravomoci.

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivě odměněných a 
nediskriminujících podmínek k událostem 
vysoce zajímavým pro veřejnost, které 
vysílá subjekt televizního vysílání spadající 
do jejich pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Krátké výňatky by měly být k dispozici i jiným subjektům včetně agentur, pokud je za práva 
spravedlivě placeno a pokud jsou práva veřejně uznávána.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 194
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)
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1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k událostem 
vysoce zajímavým pro veřejnost, které 
vysílá subjekt televizního vysílání spadající 
do jejich pravomoci.

1. Každý členský stát zaručí, aby pro účely 
krátkých zpravodajských příspěvků nebyl 
subjektům televizního vysílání usazeným 
v jiných členských státech odepřen přístup 
za spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek k událostem 
vysoce zajímavým pro veřejnost, které 
vysílá subjekt televizního vysílání spadající 
do jejich pravomoci.

Or. de

Odůvodnění

Snaží se vyjasnit, že směrnice zavádí pro celé Společenství právo vysílat krátké zpravodajské 
příspěvky. 

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

Pozměňovací návrh 195
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1a. Členské státy mohou navrhnout, že 
subjekty televizního vysílání, které spadají 
do jeho pravomoci, nebudou vysílat na 
základě výhradních práv některé události, 
jimž členský stát přikládá zásadní 
společenský význam a které nejsou 
zahrnuty do seznamu podle čl. 3 písm. a), 
pokud tak vyžaduje jejich zásadní význam, 
nepředvídatelnost či časové důvody. Takové 
žádosti jsou předmětem zrychleného 
ověřovacího řízení podle vzoru stanoveného 
v čl. 3 písm. b) odst. 2.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 196
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)
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1a. Každý členský stát přijme veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistil, že 
oprávněným subjektům televizního vysílání 
spadajícím do jeho pravomoci a subjektům 
usazeným v jiných členských státech, nebyl 
odepřen přístup za spravedlivých, 
přiměřených a nediskriminujících 
podmínek k událostem vysoce zajímavým 
pro veřejnost, které vysílá subjekt 
televizního vysílání spadající do jeho 
pravomoci, a aby za to dostaly přiměřenou 
platbu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Evropské komise ohledně práva na krátké zpravodajské příspěvky nezaručuje přístup 
občanů k informacím o událostech, které jsou důležité pro společnost. Je tudíž nutné, aby bylo 
vytvořeno právo na krátké zpravodajské příspěvky platné pro celé Společenství. Kromě toho 
by mělo takové ustanovení sloužit i stále platnému cíli sladit směrnici ES s příslušnou 
úmluvou Rady Evropy.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 197
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Krátké zpravodajské příspěvky si mohou 
subjekty televizního vysílání volně vybrat ze 
signálu vysílajícího subjektu, přičemž 
přinejmenším označí jejich zdroj.

2. Oprávněné subjekty televizního vysílání 
si mohou buď volně vybrat krátké 
zpravodajské příspěvky ze signálu 
vysílajícího subjektu, přičemž přinejmenším 
označí jejich zdroj, nebo mohou za práva na 
krátké zpravodajské příspěvky získat přístup 
k události samy.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k samotné události může být též alternativou získání materiálu potřebného pro právo 
na krátké zpravodajské příspěvky.
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 198
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Krátké zpravodajské příspěvky si mohou 
subjekty televizního vysílání volně vybrat ze 
signálu vysílajícího subjektu, přičemž 
přinejmenším označí jejich zdroj.

2. Subjekty televizního vysílání si mohou 
buď volně vybrat krátké zpravodajské 
příspěvky ze signálu vysílajícího subjektu, 
přičemž přinejmenším označí jejich zdroj, 
nebo mohou samy získat přístup k události 
pro účely vysílání v souladu s právem 
členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Měl by to tudíž být členský stát, kdo rozhodne, zda právo na vysílání krátkých zpravodajských 
příspěvků bude udělováno ve formě fyzického přístupu k události nebo přístupu k signálu.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 199
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3b odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Krátké zpravodajské příspěvky si mohou 
subjekty televizního vysílání volně vybrat ze 
signálu vysílajícího subjektu, přičemž 
přinejmenším označí jejich zdroj.

2. Krátké zpravodajské příspěvky si mohou 
subjekty televizního vysílání volně vybrat a 
přenášet ze signálu vysílajícího subjektu, 
pokud je označen jejich zdroj.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 200
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3c odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé
audiovizuálních mediálních služeb spadající 
do jejich pravomoci umožnili příjemcům 

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby poskytovatelé lineárních 
audiovizuálních mediálních služeb spadající 
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služby snadný, přímý a trvalý přístup 
přinejmenším k těmto informacím:

do jejich pravomoci umožnili příjemcům 
služby snadný, přímý a trvalý přístup 
přinejmenším k těmto informacím:

Or. en

Odůvodnění

Dává členským státům příležitost pružně využívat samoregulaci a společnou regulaci.

Směrnice by měla platit pouze pro lineární služby.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 201
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3c odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb spadající 
do jejich pravomoci umožnili příjemcům 
služby snadný, přímý a trvalý přístup 
přinejmenším k těmto informacím:

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb spadající 
do jejich pravomoci umožnili příjemcům 
služby snadný, přímý a trvalý přístup 
k digitální adrese poskytující přinejmenším 
tyto informace:

Or. es

Odůvodnění

Aby se ušetřil čas, měli by uživatelé dostat podrobné informace pomocí mechanismu, který 
nevyžaduje zbytečné další titulky o tvůrcích.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 202
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3c odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb spadající 
do jejich pravomoci umožnili příjemcům 
služby snadný, přímý a trvalý přístup 

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby poskytovatelé audiovizuálních 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci umožnili příjemcům služby 
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přinejmenším k těmto informacím: snadný, přímý a trvalý přístup přinejmenším 
k těmto informacím:

Or. en

Odůvodnění

Jazyk by měl být konzistentní a měl by členským státům dávat možnost pružně využívat 
společnou regulaci.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 203
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3c odst. 1 písm. b) (směrnice 89/552/EHS)

b) zeměpisná adresa, na níž je poskytovatel 
mediálních služeb usazen;

b) zeměpisná a poštovní adresa, na níž je 
poskytovatel mediálních služeb usazen;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pozměňovací návrh 204
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3c písm. da) (směrnice 89/552/EHS)

da) označení obsahu nevhodného pro děti a 
mladistvé nebo účinné filtrační systémy, 
které zabrání dětem a mladistvým 
v přístupu k informacím, jež by mohly 
vážně narušit jejich tělesný, duševní a 
mravní vývoj.

Or. it

Odůvodnění

Článek 3c stanovuje minimální počet pravidel pro poskytovatele audiovizuálních médií; tato 
pravidla nelze omezit na snadnější identifikaci poskytovatelů, ale měla by též zahrnovat 
uplatňování konkrétních opatření na ochranu nezletilých ze strany poskytovatelů.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 205
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3d (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění, aby audiovizuální mediální 
služby spadající do jejich pravomoci nebyly 
přístupné způsobem, který by mohl vážně 
narušit tělesný, duševní a mravní vývoj dětí 
a mladistvých.

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby lineární audiovizuální mediální služby 
spadající do jejich pravomoci nebyly 
přístupné způsobem, který by mohl vážně 
narušit tělesný, duševní a mravní vývoj dětí 
a mladistvých.

Or. en

Odůvodnění

Dává členským státům příležitost pružně využívat samoregulaci a společnou regulaci.

Tato směrnice by měla platit pouze pro lineární služby.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 206
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3d (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění, aby audiovizuální mediální 
služby spadající do jejich pravomoci nebyly 
přístupné způsobem, který by mohl vážně 
narušit tělesný, duševní a mravní vývoj dětí 
a mladistvých.

1. Audiovizuální vysílání nebo 
audiovizuální mediální služby, které by 
mohly vážně narušit tělesný, duševní a 
mravní vývoj mladistvých, by měly být
zakázány.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby zajistily prosazování výše uvedeného 
zákazu.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 207
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3d (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění, aby audiovizuální mediální 
služby spadající do jejich pravomoci nebyly
přístupné způsobem, který by mohl vážně 
narušit tělesný, duševní a mravní vývoj dětí 
a mladistvých.

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby audiovizuální mediální služby spadající 
do jejich pravomoci nebyly přístupné 
způsobem, který by mohl vážně narušit 
tělesný, duševní a mravní vývoj dětí a 
mladistvých.

Or. en

Odůvodnění

Jazyk by měl být konzistentní a měl by členským státům dávat možnost pružně využívat 
společnou regulaci.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 208
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3d (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění, aby audiovizuální mediální 
služby spadající do jejich pravomoci nebyly 
přístupné způsobem, který by mohl vážně
narušit tělesný, duševní a mravní vývoj dětí 
a mladistvých.

Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění, aby audiovizuální mediální 
služby a audiovizuální obchodní sdělení 
spadající do jejich pravomoci nebyly 
přístupné způsobem, který by mohl narušit 
tělesný, duševní a mravní vývoj dětí a 
mladistvých.

Or. en

Odůvodnění

Formulace tohoto článku je příliš restriktivní. Ochrana blaha dětí a mladistvých je zásada, 
která je příliš důležitá na to, aby z ní bylo slevováno, ať už mají audiovizuální mediální služby 
jakoukoli formu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 209
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3d odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Zejména zajistí, aby nepovolovaly obchodní 
sdělení, sponzorování, reklamu nebo 
umístění produktu pro výrobky vyrobené za 
podmínek, které odporují mezinárodnímu 
právu zakazujícímu práci dětí.

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by pokrytecké tvrdit, že je chráněn mravní vývoj dětí a mladistvých, zatímco je pozornost 
mladých spotřebitelů věnována produktům, které byly nezákonně vyrobeny prací dětí.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pozměňovací návrh 210
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3d odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb 
spadající do jejich pravomoci nevysílali pod 
hrozbou administrativních a trestních 
sankcí za žádných okolností materiály 
s dětskou pornografií.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, co se děje v mnoha členských státech, pokud jde o zmizení a vraždy dětí, 
trestné činy týkající se pedofilie, šíření pornografických materiálů, internetové stránky, které 
podněcují ke zneužívání dětí, a růst násilí na ženách, je stále naléhavější, aby se jasným a 
rozhodným způsobem zasáhlo proti společenskému zlu, které obzvláště postihuje nevinné a 
ohrožené věkové skupiny.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pozměňovací návrh 211
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3d odst. 1b (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb 
spadající do jejich pravomoci poskytovali 
filtrační systémy pro obsah, který je 
škodlivý pro tělesný, duševní nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, co se děje v mnoha členských státech, pokud jde o zmizení a vraždy dětí, 
trestné činy týkající se pedofilie, šíření pornografických materiálů, internetové stránky, které 
podněcují ke zneužívání dětí, a růst násilí na ženách, je stále naléhavější, aby se jasným a 
rozhodným způsobem zasáhlo proti společenskému zlu, které obzvláště postihuje nevinné a 
ohrožené věkové skupiny.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pozměňovací návrh 212
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3d odst. 1c (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy žádají poskytovatele 
audiovizuálních mediálních služeb, aby 
podporovali informační kampaně, jejichž 
cílem je předcházet násilí na ženách, dětech 
a mladistvých, a to pokud možno ve 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
sdruženími a subjekty z tohoto odvětví.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, co se děje v mnoha členských státech, pokud jde o zmizení a vraždy dětí, 
trestné činy týkající se pedofilie, šíření pornografických materiálů, internetové stránky, které 
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podněcují ke zneužívání dětí, a růst násilí na ženách, je stále naléhavější, aby se jasným a 
rozhodným způsobem zasáhlo proti společenskému zlu, které obzvláště postihuje nevinné a 
ohrožené věkové skupiny.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 213
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3e (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby audiovizuální mediální služby 
a audiovizuální obchodní sdělení 
poskytované poskytovateli spadajícími do 
jejich pravomoci neobsahovaly
podněcování k nenávisti na základě pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace.

1. Audiovizuální vysílání nebo 
audiovizuální mediální služby a
audiovizuální obchodní sdělení, které 
obsahují jakoukoli formu podněcování 
k nenávisti na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace, jsou 
zakázány.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby zajistily prosazování výše uvedeného 
zákazu.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 214
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3e (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby audiovizuální mediální služby 
a audiovizuální obchodní sdělení 
poskytované poskytovateli spadajícími do 
jejich pravomoci neobsahovaly podněcování 
k nenávisti na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace.

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby audiovizuální mediální služby 
a audiovizuální obchodní sdělení 
poskytované poskytovateli spadajícími do 
jejich pravomoci neobsahovaly podněcování 
k nenávisti na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace.
Naopak mají zajistit, aby poskytovatelé 
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mediálních služeb byli povzbuzováni a 
podporováni ve svém úsilí propagovat 
dostupnost pro osoby s tělesným nebo 
duševním postižením.

Or. fr

Odůvodnění

Zákaz diskriminujícího obsahu nestačí zopakovat: je též zapotřebí dát konkrétní formu 
sociálně, ekonomicky a kulturně zásadní otázce přístupu k programům pro osoby se 
zdravotním postižením a pro starší osoby.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 215
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3f (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6.

vypouští se

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci nevysílali filmová díla mimo 
lhůty sjednané s oprávněnými osobami.
3. Nejpozději na konci čtvrtého roku po 
přijetí této směrnice a poté každé tři roky 
podávají členské státy Komisi zprávu 
o provádění opatření stanoveného 
v odstavci 1.
4. Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy podává 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
používání odstavce 1, přičemž zohlední 
technický rozvoj a vývoj trhu.

Or. es
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Odůvodnění

Současně s tím, jak dochází k větší specializaci služeb, jak vznikají předmětově orientované 
kanály a digitální éra vede k větší rozmanitosti lineárních a nelineárních služeb, používání 
kvót je stále zastaralejší. Jsou to uživatelé, a nikoli zákonodárci, kdo by měl diktovat, jak typ 
služeb budou poskytovatelé služeb nabízet.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 216
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění bodu odůvodnění 12 o vyjasnění rozšíření směrnice na nelineární služby. 
Ustanovení o kvótách pro lineární služby jsou zahrnuta do článků 4 a 5 stávající směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 217
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6. 

1. Členské státy povzbuzují poskytovatele
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky, aby podporovali 
tvorbu evropských děl a přístup k nim ve 
smyslu článku 6.

Or. en
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Odůvodnění

S větší rozmanitostí nabízenou větším množstvím služeb jsou ustanovení o kvótách zbytečná. 
Existuje více efektivních způsobů, jak povzbuzovat k tvorbě a vysílání evropských děl.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 218
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6. 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci vhodnými prostředky 
podporovali tvorbu evropských děl a přístup 
k nim ve smyslu článku 6.

Or. en

Odůvodnění

Již v roce 1989 bylo účelem tohoto článku zavést pravidlo o podpoře evropských děl hladce a 
postupně. Dnes, v kontextu Lisabonské strategie, je nutné navrhnout v této záležitosti 
náročnější pravidla, aby se vzmohl evropský audiovizuální průmysl a aby se zachovala 
bohatá kulturní rozmanitost Evropy. Členské státy by tudíž neměly omlouvat nedostatečné 
úsilí při podpoře evropské tvorby.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 219
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6.

1. Členské státy povzbuzují poskytovatele
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci, aby tam, kde je to proveditelné, 
podporovali tvorbu evropských děl a přístup 
k nim ve smyslu článku 6.
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Or. en

Odůvodnění

Trh s nelineárními službami je ve velmi raném stádiu svého vývoje. Uložením kulturních kvót 
nebo finančního příspěvku, pokud je to vůbec možné, se riskuje ohrožení vývoje nových 
služeb. Pozitivní účinek na kulturní rozmanitost by měly mít též nižší překážky pro distribuci.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 220
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6. 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
lineárních audiovizuálních mediálních 
služeb spadající do jejich pravomoci tam, 
kde je to proveditelné, vhodnými prostředky 
podporovali tvorbu evropských děl a přístup 
k nim ve smyslu článku 6.

Or. en

Odůvodnění

V prostředí na vyžádání budou spotřebitelé těžit z mnohem širší a rozmanitější nabídky 
audiovizuálního obsahu. Rovněž si mohou vybrat jakýkoli obsah, jaký chtějí v kteroukoli 
danou dobu sledovat. Z tohoto důvodu jsou povinnosti týkající se kvót a tvorby v nelineárním 
světě nadbytečné.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 221
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

U nelineárních služeb může mít podpora 
především následující formy: minimální 
investice do evropské tvorby (určeny podle 
obratu), minimální podíl evropské tvorby ve 
videokatalozích na vyžádání a atraktivní 
prezentace evropské tvorby v elektronických 
programových průvodcích.
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Or. fr

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby směrnice obsahovala ustanovení vyžadující, aby se nelineární služby 
podílely na podpoře a propagaci evropských děl. Takové služby nejčastěji dodávají velké 
podniky s mnohem větší finanční kapacitou než subjekty televizního vysílání, jako jsou 
operátoři v oblasti telekomunikací, poskytovatelé přístupu na internet atd. Samo uložení 
povinností pro subjekty televizního vysílání v souvislosti s kulturní rozmanitostí může ohrozit 
evropskou tvorbu kreativních děl.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 222
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné,
vhodnými prostředky podporovali tvorbu 
evropských děl a přístup k nim ve smyslu 
článku 6.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci (částečně tam, kde je to 
proveditelné, jejich vlastním přímým 
vstupem) vhodnými prostředky podporovali 
tvorbu evropských děl a přístup k nim při 
respektování konkurence mezi různými 
distribučními trhy ve smyslu článku 6, a to 
s ohledem minimálně na 40 % vysílaných 
děl; tato kvóta se uplatňuje na denním 
základě, přičemž minimálně 20 % z nich je 
vysíláno v hlavním vysílacím čase.

Or. it

Odůvodnění

Pokud má evropský průmysl prosperovat v konkurenci s průmyslem Spojených států, Indie, 
Latinské Ameriky a Číny, musí mít vyhlídku jakési míry akumulace, která bude možná pouze 
v případě, že jsou zajištěny přenos a vysílání vytvořených děl.

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

Pozměňovací návrh 223
ČL. 1 ODST. 6
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Čl. 3g úvodní část a písm. a), b) a c) (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
tyto požadavky:

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
zásady stanovené v Listině základních práv 
Evropské unie, a zejména pak tyto 
požadavky:

a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Skrytá audiovizuální
obchodní sdělení jsou zakázána;

a) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí: 

i) urážet lidskou důstojnost;

ii) obsahovat diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy, etnického původu, osobního 
názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace;
iii) urážet náboženské nebo politické 
přesvědčení,
iv) podněcovat chování na újmu zdraví 
nebo bezpečnosti;
v) podněcovat chování na újmu ochraně 
životního prostředí.

b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí 
používat podprahová sdělení;

b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí 
používat podprahová sdělení;

c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí: a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Skrytá audiovizuální 
obchodní sdělení jsou zakázána;

i) obsahovat jakoukoli diskriminaci na 
základě rasy, pohlaví nebo národnosti,
ii) urážet náboženské nebo politické 
přesvědčení,
iii) podněcovat chování na újmu zdraví 
nebo bezpečnosti,
iv) podněcovat chování na újmu ochraně 
životního prostředí.

Or. it

(Písmena a) a c) znění Komise změnila své místo a stala se písmeny c) a a) pozměňovacích 
návrhů Parlamentu. Původní písmeno c) (nyní písmeno a)) bylo též pozměněno.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží rozšířit ustanovení týkající se zákazu diskriminace 
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v souladu s článkem 21 Listiny základních práv EU a je inspirován zněním stávající směrnice, 
která je více vyčerpávající.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 224
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
tyto požadavky:

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení, která jsou vysílána jako 
součást programu lineárních 
audiovizuálních médií a která jsou
poskytovaná poskytovateli, kteří spadají do 
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Omezením definice lineárních audiovizuálních obchodních sdělení se minimalizuje prostor 
pro záměnu s definicemi komerčních sdělení v jiných právních předpisech EU, jako je 
směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o ochraně údajů při elektronické komunikaci.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 225
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
tyto požadavky:

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
zásady stanovené v Listině základních práv 
Evropské unie, a zejména pak tyto 
požadavky:

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 226
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení poskytovaná poskytovateli, 
kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
tyto požadavky:

Členské státy zajistí, aby audiovizuální 
obchodní sdělení, která jsou vysílána jako 
součást programu lineárních 
audiovizuálních médií a která jsou
poskytovaná poskytovateli, kteří spadají do 
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Omezením definice lineárních audiovizuálních obchodních sdělení se minimalizuje prostor 
pro záměnu s definicemi obchodních sdělení v jiných právních předpisech EU, jako je 
směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o ochraně údajů při elektronické komunikaci.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 227
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. a) (směrnice 89/552/EHS)

a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Skrytá audiovizuální 
obchodní sdělení jsou zakázána.

a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná a musí být držena 
odděleně od jiných částí programu, a to jak 
časově a prostorově, tak i optickými a 
akustickými prostředky. Skrytá 
audiovizuální obchodní sdělení jsou 
zakázána.

Or. fr

Odůvodnění

Pro ochranu diváků/spotřebitelů je velmi důležitá zásada přísného oddělení reklamy a 
redakčního obsahu, která znamená, že reklama musí být jasně identifikována optickými a 
akustickými prostředky.
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Pozměňovací návrh, který předložil Gianni De Michelis

Pozměňovací návrh 228
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. a) (směrnice 89/552/EHS)

a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Skrytá audiovizuální 
obchodní sdělení jsou zakázána;

a) audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Skrytá reklama, 
nevhodné upřednostňování a začlenění 
produktu jsou zakázány;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměněným čl. 1 novými písm. ka) a kb)

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 229
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. c) bod i) (směrnice 89/552/EHS)

i) obsahovat jakoukoli diskriminaci na 
základě rasy, pohlaví nebo národnosti,

i) urážet na základě diskriminace podle
rasy, pohlaví nebo národnosti,

Or. en

Odůvodnění

Zákaz reklamy na základě diskriminace je příliš široký a jeho regulace by byla obtížná.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 230
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. c) body i) a ii) (směrnice 89/552/EHS)

i) obsahovat jakoukoli diskriminaci na 
základě rasy, pohlaví nebo národnosti,

i) urážet lidskou důstojnost;

ii) urážet náboženské nebo politické ii) porušovat práva dětí;
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přesvědčení,

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 231
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. c) bod ii) (směrnice 89/552/EHS)

ii) urážet náboženské nebo politické 
přesvědčení,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat obecná ochranná norma pro všechny audiovizuální mediální služby a pro 
audiovizuální obchodní sdělení, a tudíž navrhujeme tuto změnu, aby se předešlo dalším 
omezením v porovnání se svobodou komunikace týkající se tisku. Lidská důstojnost zůstane 
významným předmětem ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 232
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. c) bod iv) (směrnice 89/552/EHS)

iv) podněcovat chování na újmu ochraně 
životního prostředí.

iv) podněcovat chování hrubě na újmu 
ochraně životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise zachází příliš daleko.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 233
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. f) (směrnice 89/552/EHS)

f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí 
morálně nebo fyzicky ohrožovat děti 
a mladistvé. Nesmí proto přímo nabádat děti 
nebo mladistvé ke koupi výrobku nebo 
služby a využívat k tomu jejich 
nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo 
nabádat děti nebo mladistvé, aby 
přesvědčovali své rodiče nebo třetí osoby ke 
koupi dotčeného zboží nebo služby, využívat 
zvláštní důvěru, kterou mají děti a mladiství 
k rodičům, svým učitelům nebo jiným 
osobám, ani bezdůvodně zobrazovat děti 
nebo mladistvé v nebezpečných situacích.

f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí 
morálně nebo fyzicky ohrožovat děti 
a mladistvé. Nesmí proto přímo nebo 
nepřímo nabádat děti nebo mladistvé ke 
koupi výrobku nebo služby, přímo nebo 
nepřímo nabádat děti nebo mladistvé, aby 
přesvědčovali své rodiče nebo třetí osoby ke 
koupi dotčeného zboží nebo služby, využívat 
zvláštní důvěru, kterou mají děti a mladiství 
k rodičům, svým učitelům nebo jiným 
osobám, ani bezdůvodně zobrazovat děti 
nebo mladistvé v nebezpečných situacích, 
pokud to není zdůvodněno vzdělávacími 
nebo školicími účely.
Členské státy by měly povzbuzovat 
poskytovatele audiovizuálních mediálních 
služeb, aby vytvořili kodex chování 
v souvislosti s tvorbou pořadů pro děti, 
které obsahují reklamu, sponzorování nebo 
jakýkoli prodej nezdravých a nevhodných 
potravin a nápojů, jako jsou potraviny a 
nápoje obsahující vysoký podíl tuku, cukru 
a soli, a alkoholických nápojů, nebo které 
jsou jimi přerušeny.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé mediálních služeb zaujmou odpovědný přístup k blahu dětí, čehož lze 
dosáhnout pomocí samoregulace.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 234
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. f) (směrnice 89/552/EHS)

f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí 
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morálně nebo fyzicky ohrožovat děti 
a mladistvé. Nesmí proto přímo nabádat děti 
nebo mladistvé ke koupi výrobku nebo 
služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti 
nebo důvěřivosti, přímo nabádat děti nebo 
mladistvé, aby přesvědčovali své rodiče 
nebo třetí osoby ke koupi dotčeného zboží 
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, 
kterou mají děti a mladiství k rodičům, svým 
učitelům nebo jiným osobám, ani 
bezdůvodně zobrazovat děti nebo mladistvé 
v nebezpečných situacích.

morálně nebo fyzicky ohrožovat děti 
a mladistvé. Nesmí proto přímo nabádat děti 
nebo mladistvé ke koupi výrobku nebo 
služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti 
nebo důvěřivosti, přímo nabádat děti nebo 
mladistvé, aby přesvědčovali své rodiče 
nebo třetí osoby ke koupi dotčeného zboží 
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, 
kterou mají děti a mladiství k rodičům, svým 
učitelům nebo jiným osobám, zejména vzorů 
nebo osob s autoritou, ani bezdůvodně 
zobrazovat děti nebo mladistvé 
v nebezpečných či ponižujících situacích.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se též odkázat na přílišný vliv, který vzory a osoby s autoritou uplatňují nad dětmi a 
mladistvými. Je nutné vynaložit maximální péči, aby se chránila důstojnost dětí a mladistvých.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 235
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. fa) a fb) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

fa) audiovizuální obchodní sdělení, včetně 
umístění produktu, týkající se potravin a 
nápojů, které nesplňují specifické výživové 
profily stanovené Komisí, se nesmí vysílat 
v době mezi 6.00 a 21.00;
fb) výživové profily se stanovují zejména 
s přihlédnutím k množství určitých živin a 
dalších látek obsažených v potravinách, 
jako jsou tuk, sycené mastné kyseliny, 
mastné trans-kyseliny, cukry a sůl/sodík.

Or. en

Odůvodnění

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
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million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Pozměňovací návrh 236
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. fa) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

fa) televizní reklama nesmí morálně nebo 
fyzicky ohrožovat děti nebo mladistvé, a 
tudíž musí na jejich ochranu respektovat 
tato kritéria:
a) nesmí přímo nabádat děti nebo mladistvé 
ke koupi výrobku nebo služby a využívat 
k tomu jejich nezkušenosti nebo 
důvěřivosti;
b) nesmí přímo nabádat děti nebo 
mladistvé, aby přesvědčovali své rodiče 
nebo třetí osoby ke koupi dotčeného zboží 
nebo služby;
c) nesmí využívat zvláštní důvěru, kterou 
mají děti a mladiství k rodičům, svým 
učitelům nebo jiným osobám; 
d) nesmí bezdůvodně zobrazovat děti nebo 
mladistvé v nebezpečných situacích.
Audiovizuální mediální služby pro děti 
a dokumentární pořady neobsahují 
umístění produktu.

Or. it

Odůvodnění

Odkaz na děti a mladistvé by se měl považovat za prioritní záležitost, a tudíž by se měl v textu 
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objevit dříve. Současné znění (článek 16), které zajišťuje ochranu dětí a mladistvých ve větší 
míře, je upřednostňováno před novým zněním, které navrhuje Komise.

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

Pozměňovací návrh 237
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3g písm. fb) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

fb) reklamy na potraviny a dietní přípravky, 
které nejsou zdravé pro děti, by měly být 
zakázány v tu denní dobu, kdy se děti 
s největší pravděpodobností dívají nebo 
poslouchají.

Or. it

Odůvodnění

Stravovací návyky navrhované reklamou a zaměřené na děti jsou v rozporu s dietami, které 
doporučují pediatři pro mladší a ohrožené spotřebitele (například v souvislosti s problémem 
dětské obezity). 

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 238
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. a) a b) (směrnice 89/552/EHS)

a) obsah a případně programová skladba 
těchto audiovizuálních mediálních služeb 
nesmí být v žádném případě ovlivněny tak, 
aby tím byla dotčena odpovědnost a 
vydavatelská nezávislost poskytovatele 
mediálních služeb;

vypouští se

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány;

Or. en

Odůvodnění

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 



AM\630521CS.doc 37/85 PE 378.524v03-00
Externí překlad

CS

content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres. Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant. Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 239
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Lineární audiovizuální mediální služby, 
které jsou sponzorovány nebo obsahují 
umístění produktu, musejí splňovat tyto 
požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise předpokládá, že sponzorování pořadů a umístění produktů by měly být poprvé 
výslovně povoleny – za určitých definovaných podmínek. Zatímco toto představuje 
liberalizační opatření pro tradiční subjekty, ve světě na vyžádání to bude zahrnovat uložení 
zábran tam, kde v současné době žádné neexistují. Možnosti pro budoucí vývoj obchodního 
modelu mohou být blokovány. Zejména budou začínající společnosti omezovány v oblastech, 
které by mohly vyplynout z obsahu vytvořeného uživatelem.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 240
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)
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1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Lineární audiovizuální mediální služby, 
které jsou sponzorovány nebo obsahují 
umístění produktu, musejí splňovat tyto 
požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Tato omezení nejsou vhodná pro nelineární audiovizuální služby.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 241
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Televizní vysílání, které je sponzorováno
nebo obsahuje umístění produktu, musí
splňovat tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary.

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 242
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány, musejí splňovat tyto 
požadavky:

Or. it

Odůvodnění

Návrh Komise se zabývá sponzorováním a umístěním produktu společně v článku 3h. 
Oddělení reklamy a redakčního obsahu by však mělo zůstat zachováno.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 243
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 úvodní část (směrnice 89/552/EHS)

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány, musejí splňovat tyto 
požadavky:

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise se zabývá sponzorováním a umístěním produktu společně v článku 3h. To je 
nepřiměřené, protože sponzorování zachovává oddělení reklamy a redakčního obsahu, 
zatímco v případě umístění produktu je toto základní oddělení odstraněno. V souladu s tím 
zde navržený pozměňovací návrh k článku 3h zahrnuje pouze ustanovení o sponzorování. 
Nový článek 3i obsahuje ustanovení o umístění produktu.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 244
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. aa) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

aa) nesmí obsahovat umístění produktu, 
které představuje produkty nevhodně 
vyzdvihujícím způsobem. „Nevhodné 
vyzdvihování“ se určuje podle opakující se 
přítomnosti produktu, služby nebo jejich 
ochranné známky nebo podle způsobu, 
jakým jsou prezentovány, s ohledem na 
obsah pořadů, v nichž se objevují;

Or. en

Odůvodnění

Umístění produktu, které je při tvorbě pořadu nevhodně vyzdvihováno, nutně zasahuje do 
redakční svobody poskytovatele mediálních služeb. Omezení „nevhodného vyzdvihování“ při 
umístění produktu pomůže předcházet skryté reklamě a nežádoucím formám umístění 
produktu.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 245
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. b) (směrnice 89/552/EHS)

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány; 

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány nebo že by byly během pořadu 
uváděny jiné než samostatné a diskrétní 
odkazy na takové produkty či služby;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem samostatných a diskrétních umístění produktu je zachovat kvalitu a objektivnost obsahu 
audiovizuálních mediálních služeb.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 246
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. b) (směrnice 89/552/EHS)

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány; 

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
propagovat nákup nebo pronájem 
konkrétních produktů nebo služeb;

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je též zachování rozlišení mezi reklamou a redakčním 
obsahem.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 247
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. b) (směrnice 89/552/EHS)

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány;

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
propagovat nákup nebo pronájem výrobků 
nebo služeb, zejména tím, že by tyto 
výrobky nebo služby byly zvláště
zmiňovány;

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 248
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. ba) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

ba) audiovizuální mediální služby nesmějí 
obsahovat umístění produktu, které 
představuje produkty nevhodně 
vyzdvihujícím způsobem, přičemž toto
nevhodné vyzdvihování se určuje podle 
opakující se přítomnosti příslušné značky, 
výrobku nebo služby nebo podle způsobu, 
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jakým jsou prezentovány, s ohledem na 
obsah pořadů, v nichž se objevují;

Or. en

Odůvodnění

Komise předložila pojem nevhodného vyzdvihování ve svém interpretačním sdělení o určitých 
aspektech ustanovení o televizní reklamě ve směrnici o televizi bez hranic, aby vnitrostátním 
orgánům pomohla odlišit skrytou reklamu od legálního odkazu na výrobky, služby, značky a 
hospodářské subjekty. Jelikož je toto kritérium v některých členských státech úspěšně 
prováděno a používáno, zvýší jeho začlenění do nových ustanovení právní jistotu.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 249
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů a/nebo v jejich průběhu a/nebo na 
jejich konci. Pořady obsahující umístění 
produktu musí být řádně označeny, aby 
divák nemohl být žádným způsobem uveden 
v omyl. Toto pravidlo se nepoužije pro 
tvorbu třetích zemí, které nejsou spojeny 
s poskytovatelem audiovizuálních 
mediálních služeb, a pokud subjekt 
televizního vysílání nedostane za umístění 
produktu žádnou odměnu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou diváci jasně informováni o umístění produktu, mohou být detaily ponechány na 
členských státech. Od poskytovatele služeb to lze očekávat pouze v jeho vlastní tvorbě a 
v případě, že obdrží platbu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 250
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
podpoře produkce. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů a/nebo na jejich konci. Pořady 
objednané nebo vyrobené subjektem 
televizního vysílání a obsahující podporu 
produkce musí být řádně označeny na 
začátku nebo na konci programu, aby divák 
nemohl být žádným způsobem uveden 
v omyl. Přesná pravidla včetně 
minimálního omezení stanoví členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Diváci by měli být jasně informováni o použití podpory produkce.

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

Pozměňovací návrh 251
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování. 
Sponzorované pořady musí být zřetelně 
označeny jako sponzorované pořady 
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sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

jménem, logem a/nebo jinou značkou 
sponzora, například odkazem na jeho 
výrobek (výrobky) nebo službu (služby) či 
prostřednictvím charakteristického znaku, a 
to na začátku pořadů, v jejich průběhu 
a/nebo na jejich konci.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 252
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů a/nebo v jejich průběhu a/nebo na 
jejich konci. Pořady objednané nebo 
vyrobené subjektem televizního vysílání a 
obsahující umístění produktu musí být řádně 
označeny na začátku programu, aby divák 
nemohl být žádným způsobem uveden 
v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Koupené pořady mohou obsahovat umístění produktu, kterého si subjekt televizního vysílání 
není vědom nebo který není schopen identifikovat. Z tohoto důvodu je důležité, aby 
identifikace a požadavky týkající se konkrétního produktu, pokud jde o umístění produktu, 
platily pouze pro pořady objednané nebo vyrobené subjektem televizního vysílání. 
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Nevyjasnění tohoto bodu by mohlo mít nechtěné důsledky spočívající v tom, že subjekty 
televizního vysílání by měly potíže při uvádění celovečerních filmů.

Pozměňovací návrh, který předložil Gianni De Michelis

Pozměňovací návrh 253
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady a 
pořady obsahující umístění produktu musí 
být zřetelně označeny jako sponzorované 
pořady jménem, logem a/nebo jinou značkou 
sponzora/inzerenta, například odkazem na 
jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů a/nebo na jejich konci.

Or. en

Odůvodnění

Upozorňováním diváků na přítomnost sponzorování/umístění produktu v průběhu pořadu se 
značně sníží jejich potěšení z pořadu. Navrhujeme, aby se sponzorováním a umístěním 
produktu nakládalo stejným způsobem.

Pozměňovací návrh, který předložila Erika Mann

Pozměňovací návrh 254
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování. 
Sponzorované pořady musí být zřetelně 
označeny jako sponzorované pořady 
jménem, logem a/nebo jinou značkou 
sponzora, například odkazem na jeho 
výrobek (výrobky) nebo službu (služby) či 
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(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

prostřednictvím charakteristického znaku, a 
to na začátku pořadů a/nebo na jejich konci.

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na sponzorování by měl být povolen pouze na začátku nebo na konci pořadu, aby se 
omezilo vkládání reklam.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 255
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. 

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Moderátor pořadu nesmí současně 
vystupovat jako inzerent. Jelikož takové 
pořady představují reklamu, neměli by být 
profesionální novináři za žádných okolností 
zapojeni do jejich tvorby a vysílání. 
Profesionální novináři mají vůči 
uživatelům závazek poctivosti a 
transparentnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 256
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Audiovizuální mediální služby, které jsou 
sponzorovány nebo obsahují umístění 
produktu, musejí splňovat tyto požadavky:

1. Lineární audiovizuální mediální služby, 
které jsou sponzorovány nebo obsahují 
umístění produktu, musejí splňovat tyto 
požadavky:

a) obsah a případně programová skladba 
těchto audiovizuálních mediálních služeb 
nesmí být v žádném případě ovlivněny tak, 
aby tím byla dotčena odpovědnost a 
vydavatelská nezávislost poskytovatele 
mediálních služeb;

a) obsah a případně programová skladba 
těchto audiovizuálních mediálních služeb 
nesmí být v žádném případě ovlivněny tak, 
aby tím byla dotčena odpovědnost a 
vydavatelská nezávislost poskytovatele 
mediálních služeb;

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány; 

b) audiovizuální mediální služby nesmějí 
přímo propagovat nákup nebo pronájem 
výrobků nebo služeb, zejména tím, že by 
tyto výrobky nebo služby byly zvláště 
zmiňovány; 

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované pořady 
musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
pořadů, v jejich průběhu a/nebo na jejich 
konci. Pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na začátku 
programu, aby divák nemohl být žádným 
způsobem uveden v omyl.

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu. Sponzorované lineární 
pořady musí být zřetelně označeny jako 
sponzorované pořady jménem, logem a/nebo 
jinou značkou sponzora, například odkazem 
na jeho výrobek (výrobky) nebo službu 
(služby) či prostřednictvím 
charakteristického znaku, a to na začátku 
lineárních pořadů, v jejich průběhu a/nebo 
na jejich konci. Lineární pořady obsahující 
umístění produktu musí být řádně označeny, 
aby divák nemohl být žádným způsobem 
uveden v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Slovo lineární bylo přidáno za účelem vyjasnění v souladu s různými jinými pozměňovacími 
návrhy – viz odůvodnění čl. 1 odst. 2 písm. k).
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 257
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Audiovizuální mediální služby nesmějí 
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků. 
Audiovizuální mediální služby mimo to 
nesmí obsahovat umístění produktu, pokud 
jde o tabákové výrobky a cigarety nebo 
produkty podniků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků.

2. Audiovizuální mediální služby nesmějí 
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 258
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Audiovizuální mediální služby nesmějí 
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků. 
Audiovizuální mediální služby mimo to 
nesmí obsahovat umístění produktu, pokud 
jde o tabákové výrobky a cigarety nebo 
produkty podniků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků.

2. Audiovizuální mediální služby nesmějí 
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků.

Or. de

Odůvodnění

Srov. s pozměňovacím návrhem k čl. 3h odst. 1.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 259
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Audiovizuální mediální služby nesmějí 
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků. 
Audiovizuální mediální služby mimo to 
nesmí obsahovat umístění produktu, pokud 
jde o tabákové výrobky a cigarety nebo 
produkty podniků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej 
cigaret a jiných tabákových výrobků.

netýká se českého znění

Or. fr

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

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

Pozměňovací návrh 260
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Při sponzorování televizního vysílání 
podniky, jejichž předmětem činnosti je 
mimo jiné výroba nebo prodej léčiv a 
léčebných postupů, lze propagovat název 
nebo obraz podniku, avšak nelze propagovat 
specifická léčiva nebo léčebné postupy, 
které jsou v členských státech, do jejichž 
pravomoci spadá poskytovatel mediální 
služby, dostupné pouze na lékařský předpis.

3. Při sponzorování televizního vysílání 
podniky, jejichž předmětem činnosti je 
mimo jiné výroba nebo prodej léčiv a 
léčebných postupů, lze propagovat název 
nebo obraz podniku, avšak nelze propagovat 
specifická léčiva nebo léčebné postupy, 
které jsou v členských státech, do jejichž 
pravomoci spadá poskytovatel mediální 
služby, dostupné pouze na lékařský předpis. 
Specifická charakteristika léčiva by měla 
být jasně srozumitelná.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 261
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 4 (směrnice 89/552/EHS)

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno a nesmí 
obsahovat umístění produktu.
Audiovizuální mediální služby pro děti 
a dokumentární pořady nesmějí obsahovat 
umístění produktu.“

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno.

Or. it

Odůvodnění

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma. Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 262
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 4 (směrnice 89/552/EHS)

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno a nesmí 
obsahovat umístění produktu. Audiovizuální 
mediální služby pro děti a dokumentární 
pořady nesmějí obsahovat umístění 
produktu.“

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno a nesmí 
obsahovat umístění produktu. Audiovizuální 
mediální služby pro děti nesmějí obsahovat 
umístění produktu.“

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod, proč by dokumentární pořady měly ztratit své potenciální příjmy z umístění 
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produktu, pokud jsou diváci jasně informováni o existenci takového umístění.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 263
ČL. 1 ODST. 6

Čl. 3h odst. 4 (směrnice 89/552/EHS)

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno a nesmí 
obsahovat umístění produktu. Audiovizuální 
mediální služby pro děti a dokumentární 
pořady nesmějí obsahovat umístění 
produktu.“

4. Zpravodajské a politicko-publicistické 
vysílání nesmí být sponzorováno a nesmí 
obsahovat umístění produktu. Audiovizuální 
mediální služby pro děti, definované 
vnitrostátními regulačními orgány,
a dokumentární pořady nesmějí obsahovat 
umístění produktu.“

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se tento článek vztahuje na nelineární služby, je obtížné stanovit časovou zónu pro 
děti, kdy by umístění produktu bylo zakázáno. Vnitrostátní regulační orgány musí definovat, 
které audiomediální služby jsou určeny pro děti, a tudíž nesmějí obsahovat žádné umístění 
produktu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 264
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3ha (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Článek 3ha
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, aby postupně zajistily, že 
audiovizuální mediální služby spadající do 
jejich pravomoci budou plně přístupné 
lidem se zrakovým a sluchovým postižením 
a starším lidem.
2. Členské státy budou Komisi každé dva 
roky poskytovat národní zprávy o provádění 
tohoto článku. Tyto zprávy budou zejména 
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obsahovat statistické údaje o postupu při 
dosahování dostupnosti ve smyslu odstavce 
1, příčiny jakéhokoli nedodržení postupu a 
opatření přijatá nebo předpokládaná pro 
tento účel.”

Or. en

Odůvodnění

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Pozměňovací návrh 265
ČL. 1 ODST. 6

Článek 3ha (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Článek 3ha

Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, aby zajistily, že audiovizuální 
mediální služby spadající do jejich 
pravomoci budou postupně plně přístupné 
zdravotně postiženým osobám.

Or. it

Odůvodnění

Dostupnost audiovizuálních mediálních služeb všem spotřebitelům, včetně zdravotně 
postižených a/nebo starších osob, je velmi důležitým aspektem práva na informace.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 266
ČL. 1 ODST. 6
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Článek 3ha (nový) (směrnice 89/552/EHS)

Článek 3ha

1. Začlenění produktu a umístění témat 
jsou zásadně zakázána. Začlenění produktu 
je zakázáno v jiných než ve fiktivních 
pořadech a ve sportovních pořadech.
Pokud pořady obsahují umístění produktu, 
musí splňovat tyto požadavky:
a) jejich obsah a v případě televizního 
vysílání jejich programová skladba nesmí 
být v žádném případě ovlivněny tak, aby tím 
byla dotčena odpovědnost a redakční 
nezávislost poskytovatele mediálních 
služeb;
b) nesmí přímo vyzývat ke koupi nebo 
pronájmu výrobků či služeb, zejména 
uváděním speciálních promočních odkazů 
na tyto výrobky či služby nebo jejich 
nevhodným vyzdvihováním;
c) diváci musí být jasně informováni o 
pořadech obsahujících umístění produktu, 
které musí být řádně označeny na začátku a 
na konci pořadu a signálem minimálně 
každých 20 minut během pořadu, aby divák 
nemohl být žádným způsobem uveden 
v omyl.
2. Pořady nesmí obsahovat umístění 
produktu, pokud jde o tabákové výrobky a 
cigarety nebo produkty podniků, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je výroba nebo 
prodej cigaret a jiných tabákových výrobků.
3. Zpravodajské a politicko-publicistické
pořady, pořady pro děti a dokumentární a 
náboženské pořady nesmějí obsahovat 
umístění produktu.“

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla specifikovat požadavky uložené v souvislosti s umístěním produktu. Jelikož 
je zde riziko, že umístění produktu bude eliminovat oddělení redakčního obsahu od reklamy, 
mělo by být povoleno pouze pro vybrané formáty, a to s náležitou doplňující informací pro 
diváky.



PE 378.524v03-00 54/85 AM\630521CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 267
ČL. 1 ODST. 6A (nový)

Článek 4 (směrnice 89/552/EHS)

6a. Článek 4 se zrušuje.

Or. es

Odůvodnění

Kvóty zasahují do svobody subjektů televizního vysílání určovat svou programovou skladbu. 
Digitální éra podporuje pluralitu a možnost uživatelů vybírat si, a v důsledku toho je zavedení 
kvót zastaralé. Jsou to uživatelé, a nikoli zákonodárci, kdo by měl diktovat, jaké služby budou 
poskytovatelé služeb nabízet.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 268
ČL. 1 ODST. 6A (nový)

Čl. 4 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

6a. Čl. 4 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy vhodnými prostředky 
zajistí, aby subjekty televizního vysílání 
vyhradily pro evropská díla většinový podíl 
svého vysílacího času v souladu s článkem 
6, s výjimkou času určeného pro zprávy, 
sportovní události, soutěže, reklamu, 
teletextové služby a teleshopping. Tohoto 
podílu bude dosaženo postupně na základě 
vhodných kritérií a s ohledem na povinnosti 
subjektů televizního vysílání vůči veřejnosti 
v oblasti poskytování informací, vzdělávání, 
kultury a zábavy.”

Or. en

Odůvodnění

Již v roce 1989 bylo účelem tohoto článku zavést pravidlo o podpoře evropských děl hladce a 
postupně. Dnes, v kontextu Lisabonské strategie, je nutné navrhnout v této záležitosti 
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náročnější pravidla, aby se vzmohl evropský audiovizuální průmysl a aby se zachovala 
bohatá kulturní rozmanitost Evropy. Členské státy by tudíž neměly omlouvat nedostatečné 
úsilí při podpoře evropské tvorby.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 269
ČL. 1 ODST. 6A (nový)

Články 4 a 5 (směrnice 89/552/EHS)

6a. Články 4 a 5 se zrušují.

Or. en

Odůvodnění

S větší rozmanitostí nabízenou větším množstvím služeb jsou ustanovení o kvótách zbytečná. 
Existuje více efektivních způsobů, jak povzbuzovat k tvorbě a vysílání evropských děl.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 270
ČL. 1 ODST. 6B (nový)

Článek 5 (směrnice 89/552/EHS)

6b. Článek 5 se zrušuje.

Or. es

Odůvodnění

Kvóty zasahují do svobody subjektů televizního vysílání určovat svou programovou skladbu. 
Digitální éra podporuje pluralitu a možnost uživatelů vybírat si, a v důsledku toho je zavedení 
kvót zastaralé. Jsou to uživatelé, a nikoli zákonodárci, kdo by měl diktovat, jaké služby budou 
poskytovatelé služeb nabízet.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 271
ČL. 1 ODST. 6B (nový)

Článek 5 (směrnice 89/552/EHS)

6b. Článek 5 se nahrazuje tímto:
Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 
aby subjekty televizního vysílání vyhradily 
nejméně 10 % svého vysílacího času, 
s výjimkou času určeného pro zprávy, 
sportovní události, soutěže, reklamu nebo 
teletextové služby, nebo alternativně podle 
výběru členského státu nejméně 10 % svého 
programového rozpočtu pro evropská díla 
vytvořená producenty nezávislými na 
subjektech televizního vysílání. Tohoto 
podílu bude dosaženo na základě vhodných 
a s ohledem na povinnosti subjektů 
televizního vysílání vůči veřejnosti v oblasti 
poskytování informací, vzdělávání, kultury 
a zábavy; musí být dosažen vyčleněním 
přiměřeného podílu pro nejnovější díla, 
tedy pro díla vysílaná v době do pěti let od 
jejich výroby.”

Or. en

Odůvodnění

Již v roce 1989 bylo účelem tohoto článku zavést pravidlo o podpoře evropských děl hladce a 
postupně. Dnes, v kontextu Lisabonské strategie, je nutné navrhnout v této záležitosti 
náročnější pravidla, aby se vzmohl evropský audiovizuální průmysl a aby se zachovala 
bohatá kulturní rozmanitost Evropy. Členské státy by tudíž neměly omlouvat nedostatečné 
úsilí při podpoře evropské tvorby.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 272
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné a zřetelně oddělené od 
ostatních pořadů obrazovými a/nebo 

1. Televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné a odlišitelné od 
ostatních pořadů obrazovými a/nebo 
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zvukovými prostředky. zvukovými prostředky. Televizní reklama a 
teleshopping nezasahují do redakční 
nezávislosti poskytovatele audiovizuálních 
mediálních služeb, ani neuvádějí diváka 
v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Zásada transparentnosti a identifikace zajišťuje, že obchodní sdělení jsou jako taková 
rozeznatelná a nechávají prostor pro rozvoj nových reklamních technik.

Pozměňovací návrh, který předložil Herbert Reul

Pozměňovací návrh 273
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné a zřetelně oddělené od 
ostatních pořadů obrazovými a/nebo 
zvukovými prostředky.

1. Televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné.

Or. de

Odůvodnění

Cíle informovat diváka o přítomnosti reklamního obsahu, což podléhá zásadě oddělení, je 
zrovna tak účinně dosaženo rozeznatelností a transparentností takového obsahu. Díky 
rozeznatelnosti a transparentnosti jsou možné nové formy reklamy a umístění produktu bez 
potřeby podrobných právních předpisů. Jednotlivé reklamní šoty neruší tok pořadu, a tudíž by 
měly být povoleny. Kromě toho diváci dávají přednost kratším reklamním šotům.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 274
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.”

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Omezení reklamy by mělo být zrušeno, aby si evropští poskytovatelé mediálních služeb mohli 
lépe konkurovat a aby si udrželi příjmy pro účely financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu.

Spotřebitel je lepším regulátorem množství a typu reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 275
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.”

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí otevřít reklamní příležitosti pro volně přijímatelnou televizi (free-to-air TV).

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 276
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.”

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů v přenosech 
sportovních událostí, lze vysílat pouze 
výjimečně.”

Or. en

Odůvodnění

Výraz „sportovní pořady“ je příliš široký, jelikož zahrnuje nejen přenos sportovního obsahu, 
ale i všechny druhy pořadů představující a komentující sport, a tak je zde tendence ke 
zneužití.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 277
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu lze vysílat pouze výjimečně.

Or. it

Odůvodnění

Ve větším souladu s očekáváním uživatelů je současné znění směrnice (čl. 10 odst. 2).

Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 278
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.”

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu lze vysílat pouze výjimečně.”

Or. en

Odůvodnění

Samostatné reklamní šoty a šoty teleshoppingu by měly zůstat výjimkou; jinak by byla 
ohrožena celistvost evropských audiovizuálních děl.

Pozměňovací návrh, který předložil Herbert Reul

Pozměňovací návrh 279
ČL. 1 ODST. 9

Čl. 10 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Samostatné reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, kromě šotů ve sportovních 
pořadech, lze vysílat pouze výjimečně.”

2. Audiovizuální obchodní sdělení musí být 
jasně rozeznatelná. Nesmějí ovlivňovat 
redakční nezávislost audiovizuálních 
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mediálních služeb a nesmějí diváka uvádět 
v omyl.”

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 280
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby v případech, kdy
se reklama nebo teleshopping zařazuje
v průběhu pořadů, nebyla narušena
celistvost pořadů a práva oprávněných osob.

1. Reklama nebo teleshopping v průběhu 
pořadů, které narušují celistvost pořadů a 
práva oprávněných osob, nejsou povoleny.

Or. it

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

Pozměňovací návrh 281
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zajistí, aby v případech, kdy
se reklama nebo teleshopping zařazuje
v průběhu pořadů, nebyla narušena
celistvost pořadů a práva oprávněných osob.

1. Reklama nebo teleshopping, které 
narušují celistvost pořadů a práva 
spotřebitelů, nejsou povoleny.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 282
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1b. Při zařazení reklamy nebo 
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teleshoppingu do ostatních pořadů, které 
nejsou zahrnuty v odstavci 2, musí mezi 
dvěma po sobě jdoucími reklamními 
přerušeními uplynout nejméně 20 minut.

Or. it

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

Pozměňovací návrh 283
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1a. U pořadů složených ze samostatných 
částí nebo sportovních přenosů nebo 
přenosů z obdobně uspořádaných událostí 
a představení, které obsahují přestávky, 
musí být reklamy zařazeny pouze mezi 
samostatné části nebo do přestávek.

Or. it

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

Pozměňovací návrh 284
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 1b (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1b. Při zařazení reklamy nebo 
teleshoppingu do ostatních pořadů, které 
nejsou zahrnuty v odstavci 2, musí mezi 
dvěma po sobě jdoucími reklamními 
přerušeními uplynout nejméně 20 minut.

Or. it

Odůvodnění

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
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dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 285
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

vypouští se

Reklama a teleshopping nesmějí být 
zařazeny během bohoslužeb.“

Or. en

Odůvodnění

Omezení reklamy by mělo být zrušeno, aby si evropští poskytovatelé mediálních služeb mohli 
lépe konkurovat a aby si udrželi příjmy pro účely financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu. 
Spotřebitel je lepším regulátorem množství a typu reklamy.
Reklama během bohoslužeb nemusí být regulována na úrovni EU.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 286
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)
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2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Jakákoli omezení možnosti začlenit reklamu do specifických pořadů, jako je tomu v tomto 
článku, by ohrozila konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 287
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes. These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long. The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.
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Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 288
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Po vypuštění tohoto odstavce bude možné nahradit první pododstavec odstavce 2 původním 
odstavcem 3, který stanovuje 45minutový úsek bez komerční přestávky pořadů ve smyslu 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh, který předložil Herbert Reul

Pozměňovací návrh 289
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

Reklama a teleshopping nesmějí být 
zařazeny během bohoslužeb.“

2. Reklama a teleshopping nesmějí být 
zařazeny během bohoslužeb.“

Or. de

Odůvodnění

Podniky, které pořizují nákladná filmová díla nebo vyrábějí filmy pro televizi, musí být 
schopny získat zpět náklady na tyto pořady. V každém případě lze předpokládat, že reklama 
ve významném obsahu této povahy bude odpovědně nahrazena a nebude pro uživatele 
v důsledku příliš velkého množství komerčních přestávek neatraktivní.
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 290
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi 
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
pořadů a dokumentů), filmových děl, 
pořadů pro děti a zpravodajství může být 
přerušen reklamou nebo šoty teleshoppingu 
jednou během každého dovršeného 
35minutového úseku.

Reklama a teleshopping nesmějí být 
zařazeny během bohoslužeb.“

2. Reklama a teleshopping nesmějí být 
zařazeny během bohoslužeb.“

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí otevřít reklamní příležitosti, s výhradou omezení pro dětské a náboženské 
pořady. 

Pozměňovací návrh, který předložily Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pozměňovací návrh 291
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
pořadů a dokumentů), filmových děl, 
pořadů pro děti a zpravodajství může být 
přerušen reklamou nebo šoty teleshoppingu
jednou během každého dovršeného 
35minutového úseku.

2. Přenos audiovizuálních děl, jako jsou 
celovečerní filmy a filmy vytvořené pro 
televizi (s výjimkou seriálů, cyklů, 
zábavných pořadů a dokumentů), může být 
přerušen jednou během každého dovršeného 
45minutového úseku, pokud je jejich 
programové trvání delší než 45 minut. Další 
přerušení je povoleno, pokud jejich 
plánované trvání je alespoň o 20 minut 
delší než dva nebo více dovršených 
45minutových úseků.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla chráněna celistvost evropských děl, je nezbytné vyvarovat se příliš mnoha reklam 
během vysílání audiovizuálních děl.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 292
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi 
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
pořadů a dokumentů), filmových děl, pořadů 
pro děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi 
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
pořadů a dokumentů), filmových děl, pořadů 
pro děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 45minutového 
úseku. Další přerušení je povoleno, pokud 
jejich plánované trvání je alespoň o 20 
minut delší než dva nebo více dovršených 
45minutových úseků.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává koncepci obsaženou v současné směrnici (čl. 11 odst. 3), 
aby byla zachována celistvost a srozumitelnost děl.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 293
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 
a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

2. Přenos audiovizuálních děl, jako jsou 
celovečerní filmy, a filmů vytvořených pro 
televizi (s výjimkou seriálů, cyklů, 
zábavných pořadů a dokumentů), filmových 
děl, pořadů pro děti a zpravodajství může 
být přerušen reklamou nebo šoty 
teleshoppingu jednou během každého 
dovršeného 45minutového úseku. Další 
přerušení je povoleno, pokud jejich 
plánované trvání je alespoň o 20 minut 
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delší než dva nebo více dovršených 
45minutových úseků.

Or. it

Odůvodnění

Znění stávající směrnice (čl. 11 odst. 3) zajišťuje větší respekt pro autory, celistvost děl a 
jejich srozumitelnost.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 294
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
pořadů a dokumentů), filmových děl, pořadů 
pro děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

2. Přenos filmových děl (s výjimkou seriálů, 
cyklů, zábavných pořadů, filmů vytvořených 
pro televizi a dokumentů), pořadů pro děti a 
zpravodajství může být přerušen reklamou 
nebo šoty teleshoppingu jednou během 
každého dovršeného 30minutového úseku.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla vkládání reklamy mají značný dopad na možnost subjektů televizního vysílání 
investovat do nového evropského obsahu. Aby mohly být podporovány investice do původního 
evropského obsahu a aby subjekty televizního vysílání mohly tento obsah nabízet evropským 
divákům zadarmo, neměla by se omezení ohledně vkládání reklamy týkat filmů vytvořených 
pro televizi.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 295
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 89/552/EHS)

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi (s 
výjimkou seriálů, cyklů, zábavných pořadů 

2. Přenos filmů vytvořených pro televizi 
(s výjimkou seriálů, cyklů, zábavných 
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a dokumentů), filmových děl, pořadů pro 
děti a zpravodajství může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

pořadů a dokumentů), filmových děl, pořadů 
pro děti, zpravodajství a politicko-
publicistického vysílání může být přerušen 
reklamou nebo šoty teleshoppingu jednou 
během každého dovršeného 35minutového 
úseku.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah pravidla o vkládání reklamy by měl zahrnovat i politicko-publicistická vysílání, jelikož 
jsou součástí informačních pořadů pro diváky.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 296
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2a a 2b (nové) (směrnice 89/552/EHS)

2a. Přenos pořadů, kromě pořadů 
uvedených v předcházejícím odstavci, může 
být přerušen reklamního šoty a/nebo šoty 
teleshoppingu maximálně třikrát 
v kteroukoli dobu během jedné hodiny.
2b. Bez ohledu na předcházející odstavec, a 
pokud jsou znovu vysílány sportovní 
události obsahující přestávky, mohou být 
reklamní šoty a šoty teleshoppingu 
vkládány do těchto přestávek. Pokud 
sportovní událost neobsahuje žádné 
přestávky, jsou reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu vkládány za podmínek 
stanovených v předcházejícím odstavci.

Or. fr

Odůvodnění

It seems fair to allow broadcasters greater flexibility in the insertion of advertising messages 
in their programmes (series, serials, light entertainment programmes and documentaries).

The amendment also seeks to preserve the criterion of ‘natural breaks in the programme’ 
during the retransmission of sporting events, thus preventing any unexpected or premature 
interruptions. 

If there is no such interruption, this amendment would allow broadcasters greater freedom in 
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inserting advertising messages in the retransmission of sporting events. 

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 297
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

2a. Přenos pořadů, kromě pořadů 
uvedených v předcházejícím odstavci, může 
být přerušen reklamního šoty a/nebo šoty 
teleshoppingu maximálně třikrát 
v kteroukoli dobu během jedné hodiny.
Bez ohledu na předcházející odstavec a 
pokud jsou znovu vysílány sportovní 
události obsahující přestávky, mohou být 
reklamní šoty a šoty teleshoppingu 
vkládány do těchto přestávek.

Or. fr

Odůvodnění

Komerční přerušení musí probíhat takovým způsobem, aby byl respektován divák a jeho 
pohodlí.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 298
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 11 odst. 2a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

2a. Vnitrostátní regulační orgány by měly 
určit časové zóny pro dětské pořady, aby se 
lépe definovala pravidla použitelná pro 
reklamu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož pro účely této směrnice neexistuje v EU jednotná definice „dětí“ a „dětských 
pořadů“, je nutné, aby vnitrostátní regulační orgány jasně definovaly časové zóny, kdy by se 
měla pravidla pro reklamu uplatňovat.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 299
ČL. 1 ODST. 11A (nový)

Čl. 15 písm. a) (směrnice 89/552/EHS)

11a. Čl. 15 písm. a) se nahrazuje tímto:
a) nesmí být vysloveně určena, ani nesmí 

mít nepřímý přístup k dětem nebo 
mladistvým, a zvláště nesmí zobrazovat děti 
nebo mladistvé užívající tyto nápoje; 
neměla by se vysílat v době mezi 6.00 a 
21.00;

Or. en

Odůvodnění

Děti a mladiství jsou obzvláště citliví vůči televizní reklamě a z jasných důvodů nejsou 
alkoholické nápoje pro ně vhodné. Komplexní regulace reklamy na alkohol zaměřené na děti 
a mladistvé by tak měla zahrnovat i nepřímé formy jejich oslovení. Kategorický zákaz veškeré 
reklamy na alkoholické nápoje určené dětem a mladistvým je přiměřeným opatřením ochrany 
zhodnotitelné objektivními kritérii.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 300
ČL. 1 ODST. 13 ÚVODNÍ ČÁST

Článek 18 se nahrazuje tímto: Článek 18 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Omezení reklamy by mělo být zrušeno, aby si evropští poskytovatelé mediálních služeb mohli 
lépe konkurovat a aby si udrželi příjmy pro účely financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu. Spotřebitel je lepším regulátorem množství a typu reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložil John Purvis

Pozměňovací návrh 301
ČL. 1 ODST. 13

Čl. 18 odst. 1 a 2 (směrnice 89/552/EHS)
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1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí v průběhu jedné celé 
hodiny překročit 20 %. 

vypouští se

2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení 
subjektu televizního vysílání týkající se jeho 
vlastních pořadů a doprovodných produktů, 
které jsou od těchto pořadů přímo 
odvozeny, na oznámení o sponzorování a 
na umístění produktu.“

Or. en

Odůvodnění

Omezení reklamy by mělo být zrušeno, aby si evropští poskytovatelé mediálních služeb mohli 
lépe konkurovat a aby si udrželi příjmy pro účely financování a investování do evropského 
audiovizuálního obsahu. 

Spotřebitel je lepším regulátorem množství a typu reklamy.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 302
ČL. 1 ODST. 13

Článek 18 (směrnice 89/552/EHS)

1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí v průběhu jedné celé 
hodiny překročit 20 %. 

vypouští se

2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení 
subjektu televizního vysílání týkající se jeho 
vlastních pořadů a doprovodných produktů, 
které jsou od těchto pořadů přímo 
odvozeny, na oznámení o sponzorování a 
na umístění produktu.“

Or. es

Odůvodnění

Přísná pravidla týkající se trvání reklamy nejsou v době, kdy audiovizuální odvětví nabízí 
rozsáhlou nabídku kanálů a služeb, kde diváci mohou pro výběr toho, čemu dávají přednost, 
využít dálkové ovládání, oprávněná. Kromě toho platí, že pokud mají poskytovatelé 
audiovizuálních mediálních služeb investovat do kvalitních pořadů, vyžadují větší pružnost.
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 303
ČL. 1 ODST. 13

Článek 18 (směrnice 89/552/EHS)

1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí v průběhu jedné celé 
hodiny překročit 20 %.

vypouští se

2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení 
subjektu televizního vysílání týkající se jeho 
vlastních pořadů a doprovodných produktů, 
které jsou od těchto pořadů přímo 
odvozeny, na oznámení o sponzorování a 
na umístění produktu.“

Or. de

Odůvodnění

Restriktivní ustanovení by měla být uvolněna, aby subjekty televizního vysílání získaly více 
prostoru.

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

Pozměňovací návrh 304
ČL. 1 ODST. 13

Čl. 18 odst. 1 a 2 a odst. 2a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí v průběhu jedné celé 
hodiny překročit 20 %. 

1. Vysílací čas věnovaný reklamě 
nepřekročí 15 % denního vysílacího času. 
Tento podíl však může být zvýšen na 20 %, 
pokud zahrnuje formy reklamy, jako jsou 
nabídky učiněné přímo veřejnosti za 
účelem prodeje, koupi nebo pronájmu 
produktů nebo poskytování služeb, a to za 
předpokladu že všechny reklamní spoty 
společně nepřekročí 15 %.

2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení 
subjektu televizního vysílání týkající se jeho 
vlastních pořadů a doprovodných produktů, 
které jsou od těchto pořadů přímo 
odvozeny, na oznámení o sponzorování a 
na umístění produktu.“

2. Vysílací čas věnovaný reklamě během 
jedné celé hodiny nepřekročí 20 %.

2a. Aniž je dotčen odstavec 1, nepřekročí 
formy reklamy, jako jsou nabídky přímo 
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veřejnosti za účelem prodeje, koupi nebo 
pronájmu produktů nebo poskytování 
služeb, jednu hodinu denně. 

Or. it

Odůvodnění

Znění současné směrnice zahrnuje všechny formy reklamy a poskytuje ochranu údajů pro 
redakční celistvost pořadů.

Pozměňovací návrh, který předložil Paul Rübig

Pozměňovací návrh 305
ČL. 1 ODST. 13

Čl. 18 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí v průběhu jedné celé 
hodiny překročit 20 %. 

1. Podíl vysílacího času na krátké formy 
reklamy, například reklamní šoty a šoty 
teleshoppingu, nesmí za žádných okolností 
překročit denní průměr ve výši 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Omezení množství reklamního času by měla být méně strnulá, aby mohly subjekty televizního 
vysílání pružněji sestavovat programy, například v případě vysílání v přímém přenosu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 306
ČL. 1 ODST. 15

Článek 19 (směrnice 89/552/EHS)

Ustanovení této směrnice se přiměřeně 
použijí na televizní vysílání výlučně určené 
pro reklamu a teleshopping, jakož i na 
televizní vysílání výlučně určené pro vlastní 
reklamu. Kapitola 3 a článek 11 (pravidla o 
zařazování reklamy) i článek 18 (délka 
reklamy a teleshoppingu) se na takové 
vysílání nepoužijí.“

Ustanovení této směrnice se přiměřeně 
použijí na televizní vysílání výlučně určené 
pro reklamu a teleshopping, jakož i na 
televizní vysílání výlučně určené pro vlastní 
reklamu, která je jako taková snadno 
rozpoznatelná optickými a/nebo 
akustickými prostředky. Kapitola 3 a článek 
11 (pravidla o zařazování reklamy) i článek 
18 (délka reklamy a teleshoppingu) se na 
takové vysílání nepoužijí.“

Or. en
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Odůvodnění

Reklama, teleshopping a vlastní reklama v televizním vysílání výlučně určeném pro tyto účely 
by měly být rovněž jako takové výslovně označeny. Spotřebitel by si měl být vědom 
reklamního obsahu poskytovaných služeb.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 307
ČL. 1 ODST. 17

Článek 20 (směrnice 89/552/EHS)

Aniž je dotčen článek 3, mohou členské 
státy s ohledem na právní předpisy 
Společenství stanovit, pokud jde o televizní 
vysílání výlučně určené pro jejich území, 
které veřejnost nemůže přijímat přímo nebo 
nepřímo v jednom nebo více jiných 
členských státech, a o televizní vysílání bez 
významného dopadu ve smyslu podílu 
sledovanosti, jiné podmínky než ty, které 
jsou uvedené v čl. 11 odst. 2 a v článku 18.“

Aniž je dotčen článek 3, mohou členské 
státy s ohledem na právní předpisy 
Společenství stanovit, pokud jde o televizní 
vysílání výlučně určené pro jejich území, 
které veřejnost nemůže přijímat přímo nebo 
nepřímo v jednom nebo více jiných 
členských státech, jiné podmínky než ty, 
které jsou uvedené v čl. 11 odst. 2 a v článku 
18.“

Or. es

Odůvodnění

Vágnost vyjádření „významného dopadu ve smyslu podílu sledovanosti“ může vyústit ve 
svévolné uplatňování tohoto článku, čehož by mohlo být využito dokonce i pro omezení práva 
o hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 308
ČL. 1 ODST. 17

Článek 20 (směrnice 89/552/EHS)

Aniž je dotčen článek 3, mohou členské 
státy s ohledem na právní předpisy 
Společenství stanovit, pokud jde o televizní 
vysílání výlučně určené pro jejich území, 
které veřejnost nemůže přijímat přímo nebo 
nepřímo v jednom nebo více jiných 
členských státech, a o televizní vysílání bez 
významného dopadu ve smyslu podílu 

vypouští se
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sledovanosti, jiné podmínky než ty, které 
jsou uvedené v čl. 11 odst. 2 a v článku 18.“

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl být vypuštěn ze dvou důvodů: a) striktně národní televizní vysílání by 
měla uplatňovat stejné kvalitativní normy jako celoevropská vysílání, b) jsou členské státy 
(např. Řecko), kde je vysílání určeno výhradně pro národní území a nemůže ho přijímat 
veřejnost v jiných členských státech; tento článek tak může neomluvitelně vyloučit tyto země 
z kvantitativních pravidel EU o reklamě.

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

Pozměňovací návrh 309
ČL. 1 ODST. 17A (nový)

Článek 20a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

17a. Vkládá se nový článek 20a, který zní:
„Článek 20a

1. Aby byly zaručeny zásady plurality, 
hospodářské soutěže a svobody podnikání 
v oblasti reklamních příjmů, měla by 
činnost měření údajů sledovanosti splňovat 
tato kritéria:
a) orgány provádějící průzkumy ohledně 
ratingu sledovanosti, kvality, popularity a 
vysílání různých médií musí být nezávislé 
na všech zkoumaných subjektech;
b) reprezentativní charakter řídicích 
orgánů (technicko-vědecké výbory a/nebo 
monitorovací výbory): jejich členy musí být 
zástupci všech zapojených a zkoumaných 
subjektů (provozovatelé, trh a spotřebitelé) 
a nesmí být omezeny na vysílací platformy;
c) průhlednost technických výborů, jimž 
musí být přiděleny skutečné pravomoci, 
pokud jde o průzkum, a to bez jakýchkoli 
zásahů – technických či řídicích – ze strany 
představenstva.“

Or. it
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Odůvodnění

Vzhledem k významu tvorby údajů sledovanosti pro účely reklamních příjmů by měla v celé 
Unii panovat jednota v souladu se zásadami svobody projevu, nezávislosti, průhlednosti a 
zastupitelnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 310
ČL. 1 ODST. 17A (nový)

Článek 20a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

17a. Vkládá se nový článek 20a, který zní:
„Článek 20a

1. Aby byly zaručeny zásady plurality, 
hospodářské soutěže a svobody podnikání 
v oblasti reklamních příjmů, měla by 
činnost měření údajů sledovanosti splňovat 
tato kritéria:
a) orgány provádějící průzkumy ohledně 
ratingu sledovanosti, kvality, popularity a 
vysílání různých médií musí být nezávislé 
na všech zkoumaných subjektech;
b) reprezentativní charakter řídicích 
orgánů (technicko-vědecké výbory a/nebo 
monitorovací výbory): jejich členy musí být 
zástupci všech zapojených a zkoumaných 
subjektů (provozovatelé, trh a spotřebitelé) 
a nesmí být omezeny na vysílací platformy;
c) průhlednost technických výborů, jimž 
musí být přiděleny skutečné pravomoci, 
pokud jde o průzkum, a to bez jakýchkoli 
zásahů – technických či řídicích – ze strany 
představenstva.“

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 311
ČL. 1 ODST. 17A (nový)

Článek 22 (směrnice 89/552/EHS)

17a. Článek 22 se nahrazuje tímto:
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1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
zajišťující, aby audiovizuální mediální 
služby poskytovatelů, kteří spadají do jejich 
pravomoci, neobsahovaly pořady, které by 
mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo 
morální vývoj dětí a mladistvých, zejména 
takové pořady, které obsahují 
pornografické scény nebo bezdůvodné 
násilí.
2. Opatření uvedená v odstavci 1 se rozšíří i 
na jiné pořady, které mohou poškodit 
tělesný, duševní nebo morální vývoj dětí a 
mladistvých, kromě případů, kdy je volbou 
doby audiovizuální mediální služby nebo 
jakýmkoli technickým opatřením zajištěno, 
že děti a mladiství, kteří jsou v dosahu 
vysílání, takové audiovizuální mediální 
služby běžně neuvidí nebo neuslyší.
3. Pokud jsou takové služby poskytovány 
v nekódované formě, zajistí členské státy 
dále, že jim bude předcházet akustické 
upozornění nebo že budou identifikovány 
přítomností vizuálního symbolu po celou 
dobu svého trvání.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl zahrnovat i nelineární služby. Je nepochybné, že v tomto druhu služeb, 
kde je přístup pro děti a mladistvé dnes nejsnadnější, se setkáváme zejména s pornografií a 
násilím. Televizní vysílání je s ohledem na ochranu dětí a mladistvých již více méně 
regulováno. Opatření by měla být přijata v oblasti tohoto nového druhu služeb.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 312
ČL. 1 ODST. 17B (nový)

Čl. 22 odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

17b. Čl. 22 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
zajišťující, aby vysílání subjektů televizního 
vysílání, které spadají do jejich pravomoci, 
neobsahovalo pořady, které by mohly vážně 
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poškodit tělesný, duševní nebo morální 
vývoj dětí a mladistvých, zejména takové 
pořady, které obsahují pornografické scény 
nebo bezdůvodné násilí. Odpovědnost za 
pořady tohoto druhu, které jsou považovány 
za škodlivé, nesou subjekt televizního 
vysílání a dodavatel mediálních služeb.“

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 313
ČL. 1 ODST. 18A (nový)

Článek 22c (nový) (směrnice 89/552/EHS)

18a. Vkládá se nový článek 22c, který zní: 
„Článek 22c

Členské státy zajistí provádění opatření 
podle článku 22 tím, že stanoví orgány 
odpovědné za tento úkol (vnitrostátní 
regulační orgány nebo jiné orgány) a že 
určí vhodné pokuty.“

Or. it

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

Pozměňovací návrh 314
ČL. 1 ODST. 19

Čl. 23a odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

V odstavci 1 se slova „zástupců příslušných 
orgánů členských států“ nahrazují slovy 
„zástupců příslušných vnitrostátních 
regulačních orgánů ve smyslu článku 23b“.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 315
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. –1 a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

–1a. Účinná ochrana základních práv a 
svobod je přímou záležitostí pro soudce a 
soudy.
Z toho plyne, že audiovizuální společnost 
nemůže být uzavřena, ani její vysílání 
nemůže být pozastaveno či omezeno bez 
soudního příkazu.

Or. es

Odůvodnění

The protection of fundamental principles is a matter for the judges and the courts alone and 
this is therefore not a function for the national regulatory bodies. The Directive must ensure 
that those bodies do not exceed their expressly permitted powers and do not undermine the 
rights recognised in the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on 
Human Rights. The more prestigious press organs have, where made aware of undesirable 
conduct in this connection, specifically asked for assurances that the punitive powers of the 
regulatory authorities should not affect the habitual exercise of the fundamental right of 
freedom of expression. Only the courts can determine whether a communications medium 
must be punished for infringement of fundamental rights by having its broadcasts stopped.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 316
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zaručí nezávislost
vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí,
aby tyto orgány vykonávaly své pravomoci 
nestranně a transparentně.

1. Členské státy podniknou kroky ke zřízení
vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí 
jejich nezávislost, čímž zaručí, že tyto 
orgány budou vykonávat své pravomoci 
nestranně a transparentně.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 317
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zaručí nezávislost
vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí, 
aby tyto orgány vykonávaly své pravomoci 
nestranně a transparentně.

1. Členské státy podniknou kroky ke zřízení
vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí 
jejich nezávislost, čímž zaručí, že tyto 
orgány budou vykonávat své pravomoci 
nestranně a transparentně.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 318
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

1. Členské státy zaručí nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí, 
aby tyto orgány vykonávaly své pravomoci 
nestranně a transparentně.

1. Pokud členské státy zřídily vnitrostátní 
regulační orgány, zaručí jejich nezávislost a 
zajistí, aby tyto orgány vykonávaly své 
pravomoci nestranně a transparentně.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly být povinny zřizovat vnitrostátní regulační orgány. Znění návrhu 
Komise by mělo být podle toho opraveno.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 319
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)
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1a. Členské státy zajistí, aby byl plněn úkol 
sledovat plnění ustanovení této směrnice, 
zejména ustanovení, která se týkají svobody 
projevu, plurality médií, lidské důstojnosti, 
zásady zákazu diskriminace a ochrany 
ohrožených osob. Členské státy rozhodnou, 
komu tento úkol přidělí.

Or. it

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

Pozměňovací návrh 320
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 1a (nový) (směrnice 89/552/EHS)

1a. Členské státy přidělí vnitrostátním 
regulačním orgánům úkol sledovat plnění 
ustanovení této směrnice, zejména 
ustanovení, která se týkají svobody projevu, 
plurality médií, lidské důstojnosti, zásady 
zákazu diskriminace a ochrany ohrožených 
osob.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 321
ČL. 1 ODST. 20

Čl. 23b odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

2. Vnitrostátní regulační orgány poskytnou 
Komisi a sobě navzájem informace potřebné 
pro používání ustanovení této směrnice.“

2. Informace potřebné pro používání 
ustanovení této směrnice jsou k dispozici na 
úrovni členských států a Komise.“

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pozměňovací návrh 322
ČL. 1 ODST. 20A (nový)

Článek 23ba (nový) (směrnice 89/552/EHS)

20a. Vkládá se nový článek 23b, který zní:
„Článek 23ba

1. Členské státy přijmou opatření potřebná 
pro zajištění plurality informací v systému 
rozhlasového a televizního vysílání. 
Členské státy zejména zakáží tvorbu a 
udržování dominantního postavení na 
televizním trhu a souvisejících trzích.
2. Členské státy usilují o zaručení toho, že 
bude respektována neutralita informací 
poskytovaných veřejnými orgány, a stanoví 
vhodná opatření, aby zabránily případům, 
kdy by možné zneužití vládních pozic mohlo 
ovlivnit informace předávané 
prostřednictvím médií.
3. Členské státy zakáží držitelům vládních 
funkcí, jejich manželům či manželkám 
nebo příbuzným v první či druhé linii, jakož 
i společnostem, které ovládají, aby přebírali 
nebo si udržovali rozhodující postavení 
v podnicích, které působí na rozhlasovém a 
televizním trhu a na souvisejících trzích.

Or. it

Odůvodnění

Consistent with positions already adopted by the EP (e.g. the resolution adopted on 6 
September 2005 on 'Television without frontiers' and the European Parliament's resolution on 
the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and 
information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) (2003/2237(INI)) aimed at 
obliging the Member States to comply with general principles on the safeguarding of 
pluralism and to ban those holding government office from controlling broadcasting 
companies.
The existing disparities between national legislations on the subject obviously make the 
exercise of freedom of establishment and freedom to provide services on Community territory 
more difficult.



AM\630521CS.doc 83/85 PE 378.524v03-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 323
ČL. 1 ODST. 20A (nový)

Čl. 23ba (nový) odst. 1 (nový) (směrnice 89/552/EHS)

20a. Vkládá se nový článek 23b, který zní:
„1. Členské státy přijmou opatření potřebná
pro zajištění plurality informací v systému 
rozhlasového a televizního vysílání. 
Členské státy zejména zakáží tvorbu a 
udržování dominantního postavení na 
televizním trhu a souvisejících trzích.“

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 324
ČL. 1 ODST. 20A (nový)

Čl. 23ba (nový) odst. 2 (nový) (směrnice 89/552/EHS)

„2. Členské státy usilují o zaručení toho, že 
bude respektována neutralita informací 
poskytovaných veřejnými orgány, a stanoví 
vhodná opatření, aby zabránily případům, 
kdy by možné zneužití vládních pozic mohlo 
ovlivnit informace předávané 
prostřednictvím médií.”

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 325
ČL. 1 ODST. 20A (nový)

Čl. 23ba (nový) odst. 3 (nový) (směrnice 89/552/EHS)
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„3. Uplatnění práva na informace musí být 
vždy posouzeno s ohledem na ochranu 
soukromí dotčených osob a nikdy by 
nemělo být v rozporu s respektováním 
důstojnosti jednotlivce, zejména v případě 
dětí a mladistvých. Ve druhém uvedeném 
případě by se mělo vždy odkazovat na 
mezinárodní úmluvy o této věci, jakož i na 
etické kodexy a jiné formy samoregulace, 
které provozovatelé informačního sektoru 
vypracovali v jednotlivých evropských 
státech.“

Or. it

Odůvodnění

Zejména s ohledem na vysoce invazivní a technologicky pokročilá informační média by se 
mělo zdůraznit, že právo na informace nesmí mít přednost před respektováním důstojnosti 
dané osoby a nedotknutelného práva na soukromí.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 326
ČLÁNEK 2

Příloha „Směrnice a nařízení“ čl. 3a bod 4 (nařízení (ES) č. 2006/2004)

“4. Směrnice Rady 89/552/EHS 
ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících provozování televizního 
vysílání: články 3g až 3h a články 10 až 20. 
Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady …/…/ES.“

„4. Směrnice Rady 89/552/EHS 
ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících provozování televizního 
vysílání: články 3c a 3g až 3h a články 10 až 
20. Směrnice naposledy pozměněná 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
…/…/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Možnost spotřebitele identifikovat poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb snadným, 
přímým a trvale přístupným způsobem jasně souvisí s ochranou zájmů spotřebitelů, a musí být 
tudíž výslovně zmíněna v příloze „Směrnice a nařízení“.
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