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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 172
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (A)

Artykuł 2 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

a) w ustępie 1 wyrażenie „transmisje 
telewizyjne nadawane przez nadawców 
telewizyjnych” zastępuje się wyrażeniem 
„medialne usługi audiowizualne nadawane 
przez dostawców usług medialnych”, a 
słowo „transmisji” zastępuje się wyrażeniem 
„medialnych usług audiowizualnych”;

a) w ustępie 1 wyrażenie „transmisje 
telewizyjne nadawane przez nadawców 
telewizyjnych” zastępuje się wyrażeniem 
„linearne medialne usługi audiowizualne 
nadawane przez dostawców usług 
medialnych”, a słowo „transmisji” zastępuje 
się wyrażeniem „medialnych usług 
audiowizualnych”;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zmienić definicję transmisji tak, aby obejmowała ona usługi o charakterze takim 
samym jak tradycyjne usługi transmisyjne udostępniane zgodnie z programem, lecz 
dostarczane za pośrednictwem różnych platform.

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

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 173
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (AA) (nowa)

Artykuł 2 ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(a a) Do artykułu 2 dodaje się ustęp 1a w 
następującym brzmieniu:
1a. Państwa członkowskie i Komisja, w 
poszanowaniu przyznanych im 
kompetencji, gwarantują pluralizm, 
swobodę i niezależność usług 
audiowizualnych.

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 174
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (B)

Artykuł 2 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(b) w ustępie 2, wyrażenie „nadawcami 
telewizyjnymi” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawcami usług medialnych”;

(b) w ustępie 2, wyrażenie „nadawcami 
telewizyjnymi” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawcami linearnych usług medialnych”;

Or. en

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 175
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (C)
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Artykuł 2 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) w ustępie 3, wyrażenie „nadawca 
telewizyjny” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawca usług medialnych”; wyrażenie 
„decyzje redakcyjne dotyczące układu 
programów” zastępuje się wyrażeniem 
„decyzje redakcyjne dotyczące medialnej 
usługi audiowizualnej”; wyrażenie 
„telewizyjnej działalności transmisyjnej” 
zastępuje się wyrażeniem „działalności w 
zakresie medialnych usług 
audiowizualnych”; wyrażenie „w którym 
jako pierwszym rozpoczął transmitowanie” 
zastępuje się wyrażeniem „gdzie po raz 
pierwszy rozpoczął swoją działalność”; 
wyrażenie „decyzje dotyczące układu 
programów” zastępuje się przez „decyzje 
dotyczące medialnej usługi audiowizualnej”;

(c) w ustępie 3, wyrażenie „nadawca 
telewizyjny” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawca linearnych usług medialnych”; 
wyrażenie „decyzje redakcyjne dotyczące 
układu programów” zastępuje się 
wyrażeniem „decyzje redakcyjne dotyczące 
linearnej medialnej usługi audiowizualnej”; 
wyrażenie „telewizyjnej działalności 
transmisyjnej” zastępuje się wyrażeniem 
„działalności w zakresie linearnych 
medialnych usług audiowizualnych”; 
wyrażenie „w którym jako pierwszym 
rozpoczął transmitowanie” zastępuje się 
wyrażeniem „gdzie po raz pierwszy 
rozpoczął swoją działalność”; wyrażenie 
„decyzje dotyczące układu programów” 
zastępuje się przez „decyzje dotyczące 
linearnej medialnej usługi audiowizualnej”;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 176
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (CA) (nowa)

Artykuł 2 ustęp 3a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(ca) Dodaje się ustęp 3a w następującym 
brzmieniu:
3a. W przypadku usług nielinearnych 
państwa członkowskie mogą podjąć środki 
przewidziane w art. 3 ust. 3–5 i w art. 12 
ust. 3 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (dyrektywa o handlu 
elektronicznym).

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać w nowym ustępie artykułu 2, że państwa członkowskie mogą 
wydawać przepisy wyłączające także w przypadku usług nielinearnych, co jak dotąd jest 
możliwe na podstawie dyrektywy o handlu elektronicznym.
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 177
Artykuł 1 punkt 3 litera (CA) (nowa)

Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c a) Dodaje się ust. 3 a w następującym 
brzmieniu:
„3 a. Jeżeli dostawca usług medialnych ma 
siedzibę w jednym państwie członkowskim, 
ale zasadnicza część jego środków 
finansowych pochodzi z usług 
audiowizualnych, linearnych lub 
nielinearnych, oferowanych w innym 
państwie członkowskim, uznaje się, że 
państwem jego siedziby jest państwo 
członkowskie, w którym wykonuje on 
zasadniczą część swojej działalności.”

Or. fr

Uzasadnienie

W celu określenia kraju lub państwa siedziby usługodawcy należy wprowadzić kryterium 
gospodarcze, ponieważ jest ono neutralne i skuteczne.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 178
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (E)

Artykuł 2 ustęp 5 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(e) w ustępie 5, wyrażenie „nadawca 
telewizyjny” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawca usług medialnych”, zaś „art. 52” 
zastępuje się przez „art. 43”;

(e) w ustępie 5, wyrażenie „nadawca 
telewizyjny” zastępuje się wyrażeniem 
„dostawca medialnych usług 
audiowizualnych”, zaś „art. 52” zastępuje 
się przez „art. 43”;

Or. en
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 179
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (F)

Artykuł 2 ustęp 6 akapit pierwszy a i b (nowe) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do usług, których linearna treść 
audiowizualna jedynie towarzyszy usłudze i 
nie jest jej zasadniczym celem.
Niniejsza dyrektywa nie obejmuje gazet, 
czasopism, magazynów, dzienników lub 
książek w formie elektronicznej, jeżeli ich 
treść wizualna jest w znacznym stopniu 
statyczna.”

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 180
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (G)

Artykuł 2 ustęp 7 (Dyrektywa 89/552/EWG)

„7. Państwo Członkowskie może, w celu 
zapobiegania nadużyciom lub oszustwom, 
podjąć odpowiednie środki skierowane 
przeciwko dostawcy usług medialnych 
mającemu siedzibę w innym Państwie 
Członkowskim, którego działalność jest w 
całości lub w większości skierowana na 
terytorium pierwszego Państwa 
Członkowskiego. Musi to zostać 
każdorazowo udowodnione przez pierwsze 
Państwo Członkowskie.

“7. Państwo Członkowskie może, w celu 
zapobiegania nadużyciom lub oszustwom w 
dziedzinie porządku publicznego 
nieprzewidzianym w niniejszej dyrektywie, 
podjąć odpowiednie środki skierowane 
przeciwko dostawcy usług medialnych 
mającemu siedzibę w innym Państwie 
Członkowskim, którego działalność jest w 
całości lub w większości skierowana na 
terytorium pierwszego Państwa 
Członkowskiego. Musi to zostać 
każdorazowo udowodnione przez pierwsze 
Państwo Członkowskie. Państwa 
członkowskie nie zakłócają swobodnego 
przepływu usług z powodów wchodzących w 
zakres koordynowany niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 



PE 378.524v02-00 6/89 AM\630521PL.doc

PL

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.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 181
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B)

Artykuł 2a ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

b) w ustępie 2 „art. 22a” zastępuje się „art. 
3e”;

(b) ustępy 2 i 3 otrzymują następujące 
brzmienie:
2. państwa członkowskie mogą tymczasowo 
odstąpić od stosowania ust. 1, w razie 
spełnienia następujących warunków:

(a) medialna usługa audiowizualna
świadczona z innego państwa 
członkowskiego w jawny sposób, w stopniu 
poważnym i ciężkim narusza art. 22 ust. 1 
lub 2 oraz/lub art. 3 lit. d i 3 lit. e;

(b) w ciągu ostatnich 12 miesięcy dostawca 
usług medialnych co najmniej dwukrotnie 
naruszył przepisy, o których mowa w lit. a;

(c) dane państwo członkowskie 
powiadomiło na piśmie dostawcę usług 
medialnych oraz Komisję o domniemanych 
naruszeniach oraz o środkach, które 
zamierza przyjąć w celu przeciwdziałania 
kolejnym naruszeniom;

(d) konsultacje prowadzone przez Komisję z 
państwem członkowskim, z którego 
nadawany jest program, nie doprowadziły 
do polubownego rozwiązania w terminie 15 
dni od powiadomienia, o którym mowa w 
lit. c powyżej, a domniemane naruszenie 
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trwa nadal.

W ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia 
o środkach przyjętych przez dane państwo 
członkowskie Komisja podejmuje decyzję
rozstrzygającą czy podjęte środki są zgodne 
z prawem wspólnotowym. Jeżeli z decyzji 
wynika, że nie są, to od państwa 
członkowskiego wymagane jest pilne 
zaniechanie stosowania wspomnianych 
środków.

3. Ustęp 2 nie wpływa na zastosowanie 
procedury, środków prawnych lub sankcji 
nakładanych przez państwo członkowskie 
na dostawcę usług medialnych, który 
podlega jego jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

Derogacje przewidziane w ustępie pierwszym, jak również warunki, które mają zostać w 
związku z tym spełnione, dotyczą wszystkich audiowizualnych usług medialnych, nie tylko 
programów telewizyjnych. Niniejszy artykuł powinien obejmować również usługi nielinearne, 
szczególnie ze względu na ochronę małoletnich.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 182
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie mogą zobowiązać 
dostawców usług medialnych podlegających 
ich jurysdykcji do przestrzegania bardziej 
szczegółowych lub surowszych przepisów w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

1. Państwa Członkowskie mogą zobowiązać 
dostawców usług medialnych podlegających 
ich jurysdykcji do przestrzegania bardziej 
szczegółowych lub surowszych przepisów w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, 
przy czym takie przepisy nie mają 
zastosowania do dostawców usług 
medialnych świadczonych z innego państwa 
członkowskiego, zgodnie z zasadą kraju 
pochodzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że konieczne jest stosowanie zasady kraju pochodzenia, 
celem zapewnienia dostawcom usług podstawowej pewności prawnej.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 183
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków w ramach 
swojego ustawodawstwa, że dostawcy usług 
medialnych podlegający ich jurysdykcji 
faktycznie przestrzegają przepisów 
niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków w ramach 
swojego ustawodawstwa, że dostawcy usług 
medialnych podlegający ich jurysdykcji 
faktycznie przestrzegają przepisów 
niniejszej dyrektywy, przewidując także 
odpowiednie sankcje łącznie z 
zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia na 
prowadzenie działalności związanej z 
nadawaniem telewizyjnym.

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 184
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 2a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

2 a. Państwa członkowskie zapewniają 
wysyłanie do instytucji wspólnotowych 
corocznych informacji dotyczących 
stosowania dyrektywy.

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 185
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji oraz/lub samoregulacji w 
dziedzinach koordynowanych niniejszą 
dyrektywą, aby osiągnąć cel wyrażony w 
ust. 2. Systemy te muszą być tak 
skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne 
wykonanie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno systemy współregulacji, jak i samoregulacji stanowią skuteczną metodę wdrożenia 
dyrektywy i osiągnięcia jej celów.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 186
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. Państwa Członkowskie wspierają, w 
dziedzinach koordynowanych niniejszą 
dyrektywą, krajowe systemy współregulacji 
i samoregulacji jako instrumentu 
regulacyjnego opierającego się na 
współpracy między organami państwowymi 
i samoregulacji. Systemy te muszą być tak 
skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne wykonanie.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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.
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 187
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą.
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. Państwa członkowskie wspierają systemy
samoregulacji i współregulacji w celu 
transpozycji i wykonania postanowień 
niniejszej dyrektywy. Systemy te muszą być 
tak skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane w odpowiednim państwie 
członkowskim przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne wykonanie.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi o wyraźne wskazanie, że pojęcie współregulacji obejmuje także samokontrolę lub 
samoregulację, o ile ostateczna odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich. 
Ponadto sformułowanie „szeroko akceptowane" powinno odnosić się do szerokiej akceptacji 
w państwie członkowskim, a nie w całej Wspólnocie.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 188
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. W gestii państw członkowskich leży 
wspieranie systemów samoregulacji 
oraz/lub współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą, co 
stanowi środek do osiągnięcia celów 
niniejszej dyrektywy. Systemy te muszą być 
tak skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne 
wykonanie.”

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich posiada już dobrze działające i skuteczne instrumenty 
samoregulacji dotyczące spraw z dziedziny polityki medialnej, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie. Utrzymanie takich instrumentów samoregulacji nie powinno być podawane w 
wątpliwość.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 189
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
samoregulacji i współregulacji w 
dziedzinach koordynowanych niniejszą 
dyrektywą. Systemy te muszą być tak 
skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne 
wykonanie.”

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 190
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.”; 

3. Państwa Członkowskie wspierają systemy 
samoregulacji i współregulacji w 
dziedzinach koordynowanych niniejszą 
dyrektywą. Systemy te muszą być tak 
skonstruowane, aby były szeroko 
akceptowane przez główne zainteresowane 
strony i przewidywały skuteczne 
wykonanie.”

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe jest potwierdzenie, że zwłaszcza w dziedzinie środków informacji tak bardzo 
inwazyjnych i technologicznie zaawansowanych nieprzekraczalną granicą prawa do bycia 
informowanym jest poszanowanie godności człowieka i jego nienaruszalnej sfery 
prywatności.

Poprawkę złożyła Paul Rübig

Poprawka 191
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach, 
do wydarzeń budzących duże 
zainteresowanie odbiorców, które są 
transmitowane przez nadawcę podlegającego 
ich jurysdykcji.

1. Z zastrzeżeniem zobowiązań 
wynikających z umów pomiędzy nadawcami 
Państwa Członkowskie mogą zapewnić, że, 
do celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach 
oraz za odpowiednią opłatą, do wydarzeń 
budzących duże zainteresowanie odbiorców, 
które są transmitowane przez nadawcę 
podlegającego ich jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte w dyrektywie powinno odzwierciedlać fakt, ze prawo do krótkich relacji 
jest tradycyjnie stosowane na podstawie umów dwustronnych.
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 192
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach, 
do wydarzeń budzących duże 
zainteresowanie odbiorców, które są 
transmitowane przez nadawcę 
podlegającego ich jurysdykcji.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy oraz agencje informacyjne 
działające w imieniu nadawców, mający 
siedzibę w innych Państwach 
Członkowskich nie są pozbawieni dostępu, 
na uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących zasadach, do 
wydarzeń budzących duże zainteresowanie

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 193
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach, 
do wydarzeń budzących duże 
zainteresowanie odbiorców, które są 
transmitowane przez nadawcę podlegającego 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach 
i za odpowiednim wynagrodzeniem, do 
wydarzeń budzących duże zainteresowanie 
odbiorców, które są transmitowane przez 
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ich jurysdykcji. nadawcę podlegającego ich jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

Krótkie informacje powinny być udostępnianie nadawcom, w tym również agencjom, pod 
warunkiem odpowiedniego opłacenia i publicznego uznania praw do informacji.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 194
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, 
do celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych 
Państwach Członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach, 
do wydarzeń budzących duże 
zainteresowanie odbiorców, które są 
transmitowane przez nadawcę podlegającego 
ich jurysdykcji.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
że, do celów krótkich relacji 
informacyjnych, nadawcy mający siedzibę w 
innych państwach członkowskich nie są 
pozbawieni dostępu, na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących zasadach, 
do wydarzeń budzących duże 
zainteresowanie odbiorców, które są 
transmitowane przez nadawcę podlegającego 
ich jurysdykcji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać, że dyrektywa wprowadza obowiązujące w całej Wspólnocie prawo 
do krótkich relacji informacyjnych.

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

Poprawka 195
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

. 1a. Państwa członkowskie mogą 
zaproponować, aby pewne wydarzenia o 
szczególnym znaczeniu społecznym, 
niewymienione w liście, o której nowa w 
art. 3a, nie były transmitowane wyłącznie 
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przez nadawców podlegających ich 
jurysdykcji, o ile są ku temu ważne powody, 
nieprzewidziane także ze względów 
czasowych. Wymogi takie poddawane są 
przyspieszonej procedurze weryfikacji, 
podobnej do procedury opisanej w art. 3a 
ust. 2.

Or. it

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 196
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1a. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że autoryzowani nadawcy 
podlegający ich jurysdykcji oraz nadawcy 
mający siedzibę w innych państwach 
członkowskich, nie są pozbawieni dostępu, 
na uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach, do 
wydarzeń budzących duże zainteresowanie 
odbiorców, które są transmitowane przez 
nadawcę podlegającego ich jurysdykcji i 
otrzymują w zamian za to odpowiednie 
wynagrodzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący krótkich relacji nie gwarantuje obywatelom dostępu 
do informacji o wydarzeniach ważnych dla społeczeństwa. W związku z tym konieczne jest 
ustanowienie wspólnotowego prawa do krótkich relacji. Taki przepis spełniłby ponadto inny 
ważny cel, a mianowicie dostosowywałby dyrektywę WE do odpowiedniej konwencji Rady 
Europy.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 197
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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2. Krótkie relacje informacyjne mogą być 
wybierane swobodnie przez nadawców z 
sygnału transmitującego nadawcy, przy 
czym muszą oni przynajmniej podać ich 
źródło.

2. Autoryzowani nadawcy maja prawo 
swobodnego wyboru krótkich relacji 
informacyjnych z sygnału transmitującego 
nadawcy, przy czym muszą oni 
przynajmniej podać ich źródło, albo mogą
sami uzyskać dostęp do wydarzenia w 
formie prawa do nadania krótkiej relacji z 
wydarzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sam dostęp do wydarzenia może stanowić alternatywę wobec udostępniania materiałów 
potrzebnych do nadania krótkiej relacji z wydarzenia. 

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 198
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Krótkie relacje informacyjne mogą być 
wybierane swobodnie przez nadawców z 
sygnału transmitującego nadawcy, przy 
czym muszą oni przynajmniej podać ich 
źródło.

2. Krótkie relacje informacyjne mogą być 
albo wybierane swobodnie przez nadawców 
z sygnału transmitującego nadawcy, przy 
czym muszą oni przynajmniej podać ich 
źródło, albo na podstawie prawa państwa 
członkowskiego nadawcy sami uzyskują 
dostęp do wydarzenia dla celów transmisji.

Or. de

Uzasadnienie

Kwestia zagwarantowania prawa do krótkich relacji informacyjnych w drodze prawa 
fizycznego dostępu do wydarzenia lub odbioru sygnału powinna pozostawać w zakresie 
władzy decyzyjnej państwa członkowskiego.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 199
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Krótkie relacje informacyjne mogą być 2. Krótkie relacje informacyjne mogą być 
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wybierane swobodnie przez nadawców z 
sygnału transmitującego nadawcy, przy 
czym muszą oni przynajmniej podać ich 
źródło.

swobodnie wybierane i nadawane przez 
nadawców z sygnału transmitującego 
nadawcy, przy czym muszą oni 
przynajmniej podać ich źródło.

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 200
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
co najmniej następujące informacje:

Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków, że 
dostawcy linearnych medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
co najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza pewną elastyczność pozwalającą państwom członkowskim na 
korzystanie z samoregulacji i współregulacji.

Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do usług linearnych.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 201
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3c ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
co najmniej następujące informacje:

Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
łatwodostępny adres elektroniczny 
zawierający co najmniej następujące 
informacje:
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Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na zwykłą oszczędność czasu należałoby dać użytkownikom dostęp do dokładnych 
informacji za pomocą mechanizmu niewymagającego podawania bez potrzeby dodatkowych 
danych.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 202
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
co najmniej następujące informacje:

Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków, że 
dostawcy medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji udostępniają odbiorcom swoich 
usług w sposób łatwy, bezpośredni i trwały 
co najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst dyrektywy powinien być spójny i powinien zezwalać państwom członkowskim na pewną 
swobodę w stosowaniu współregulacji.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 203
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c ustęp 1 litera (b) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(b) adres geograficzny, pod którym 
dostawca usług medialnych ma swoją 
siedzibę;

(b) adres geograficzny i pocztowy, pod 
którym dostawca usług medialnych ma 
swoją siedzibę;

Or. en
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Poprawkę złożyli Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Poprawka 204
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c litera (da) (nowa) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(da) oznaczenie treści niewskazanych dla 
małoletnich lub skuteczne systemy 
filtrowania uniemożliwiające im dostęp do 
informacji, które mogłyby poważnie 
szkodzić ich rozwojowi psychofizycznemu.

Or. it

Uzasadnienie

Art. 3c określa podstawowe zasady obowiązujące dostawców usług audiowizualnych; zasady 
te nie mogą ograniczać się jedynie do łatwej identyfikacji dostawców, lecz muszą także 
odnosić się do stosowania przez nich konkretnej ochrony wobec małoletnich.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 205
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie podejmują
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

Państwa Członkowskie gwarantują za 
pomocą odpowiednich środków, że linearne 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza pewną elastyczność pozwalającą państwom członkowskim na 
korzystanie z samoregulacji i współregulacji.

Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do usług linearnych.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Poprawka 206
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

1. Zabronione jest nadawanie programów 
lub medialnych usług audiowizualnych, 
które mogłyby poważnie szkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi małoletnich.

2. Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki gwarantujące 
przestrzeganie tego zakazu.

Or. it

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 207
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

Państwa Członkowskie gwarantują za 
pomocą odpowiednich środków, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst dyrektywy powinien być spójny i powinien zezwalać państwom członkowskim na pewną 
swobodę w stosowaniu współregulacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 208
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
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Artykuł 3d (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie są udostępniane w taki 
sposób, który mógłby poważnie zaszkodzić 
fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 
rozwojowi osób małoletnich.

Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
medialne usługi audiowizualne oraz 
handlowy przekaz audiowizualny
podlegające ich jurysdykcji nie są 
udostępniane w taki sposób, który mógłby 
poważnie zaszkodzić fizycznemu, 
umysłowemu lub moralnemu rozwojowi 
osób małoletnich.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie obecnie użyte w artykule jest zbyt wąskie. Zasada ochrony małoletnich jest 
zbyt ważna, aby zezwalać na jakiekolwiek kompromisy, bez względu na formę przyjmowaną 
przez medialne usługi audiowizualne.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 209
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 d ustęp 1 a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Zapewniają w szczególności niezezwalanie 
na przekazy handlowe, sponsorowanie, 
reklamy lub lokowanie produktów 
wyprodukowanych w warunkach 
sprzecznych z prawem międzynarodowym 
zakazującym pracy dzieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Hipokryzją byłoby twierdzić, że chroni się moralność młodocianych, i zwracać uwagę 
młodych konsumentów na wyroby produkowane niezgodnie z prawem przez dzieci.

Poprawkę złożyli Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Poprawka 210
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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Państwa członkowskie gwarantują, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji nie transmitują w żadnym 
wypadku informacji o charakterze 
pedopornograficznym pod groźbą 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
administracyjnej lub karnej.

Or. it

Uzasadnienie

W świetle tego, co dzieje się w niektórych państwach członkowskich w dziedzinie zaginięć i 
zabójstw dzieci, przestępstw związanych z pedofilią, rozpowszechniania materiałów 
pornograficznych, stron internetowych zachęcających do wykorzystywania dzieci i 
zwiększania przemocy wobec kobiet coraz bardziej nagląca staje się konieczność 
przeciwstawienia się w jasny i zdecydowany sposób pladze społecznej, która w szczególny 
sposób uderza w całkowicie bezbronny i niewinny przedział wiekowy.

Poprawkę złożyli Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Poprawka 211
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d ustęp 1b (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa członkowskie gwarantują, że 
medialne usługi audiowizualne podlegające 
ich jurysdykcji są zaopatrzone w systemy 
filtrowania treści szkodliwych dla rozwoju 
psychofizycznego małoletnich.

Or. it

Uzasadnienie

W świetle tego, co dzieje się w niektórych państwach członkowskich w dziedzinie zaginięć i 
zabójstw dzieci, przestępstw związanych z pedofilią, rozpowszechniania materiałów 
pornograficznych, stron internetowych zachęcających do wykorzystywania dzieci i 
zwiększania przemocy wobec kobiet coraz bardziej nagląca staje się konieczność 
przeciwstawienia się w jasny i zdecydowany sposób pladze społecznej, która w szczególny 
sposób uderza w całkowicie bezbronny i niewinny przedział wiekowy.
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Poprawkę złożyli Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Poprawka 212
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3d ustęp 1c (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa członkowskie zachęcają 
dostawców medialnych usług 
audiowizualnych do promowania kampanii 
informacyjnych mających na celu 
zapobieganie przemocy wobec kobiet i 
małoletnich, o ile to możliwe we współpracy 
ze stowarzyszeniami i podmiotami 
publicznymi lub prywatnymi 
zaangażowanymi w sektorze.

Or. it

Uzasadnienie

W świetle tego, co dzieje się w niektórych państwach członkowskich w dziedzinie zaginięć i 
zabójstw dzieci, przestępstw związanych z pedofilią, rozpowszechniania materiałów 
pornograficznych, stron internetowych zachęcających do wykorzystywania dzieci i 
zwiększania przemocy wobec kobiet coraz bardziej nagląca staje się konieczność 
przeciwstawienia się w jasny i zdecydowany sposób pladze społecznej, która w szczególny 
sposób uderza w całkowicie bezbronny i niewinny przedział wiekowy.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 213
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3e (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków, że 
medialne usługi audiowizualne i handlowe 
przekazy audiowizualne rozpowszechniane 
przez dostawców podlegających ich 
jurysdykcji nie zawierają jakiegokolwiek 
podburzania do nienawiści ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
wyznanie lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

1. Zabronione są transmisje lub medialne 
usługi audiowizualne lub handlowe 
przekazy audiowizualne zawierające
jakiegokolwiek podburzania do nienawiści 
ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, wyznanie lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną

2. Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki gwarantujące 
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przestrzeganie tego zakazu.

Or. it

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 214
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 e (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają za 
pomocą odpowiednich środków, że 
medialne usługi audiowizualne i handlowe 
przekazy audiowizualne rozpowszechniane 
przez dostawców podlegających ich 
jurysdykcji nie zawierają jakiegokolwiek 
podburzania do nienawiści ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
wyznanie lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

Państwa członkowskie zapewniają za
pomocą odpowiednich środków, że 
medialne usługi audiowizualne i handlowe 
przekazy audiowizualne rozpowszechniane 
przez dostawców podlegających ich 
jurysdykcji nie zawierają jakiegokolwiek 
podburzania do nienawiści ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
wyznanie lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.
Zapewniają natomiast motywowanie 
dostawców usług medialnych i wspieranie 
ich wysiłków na rzecz ułatwiania dostępu 
osobom niepełnosprawnym fizycznie lub 
umysłowo.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie wystarczy zakazać nadawania treści dyskryminacyjnych, należy w konkretny sposób 
podjąć wyzwanie społeczne, a także gospodarcze i kulturalne, jakim jest dostęp osób 
niepełnosprawnych i starszych do programów.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 215
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3f (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 

skreślony
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możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.
2. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji nie transmitują utworów 
kinematograficznych poza okresami 
uzgodnionymi z posiadaczami praw.
3. Państwa Członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie ze stosowania środka 
określonego w ust. 1, nie później niż do 
końca czwartego roku po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy, a następnie co trzy lata.
4. Komisja, na podstawie informacji 
przekazanych przez Państwa Członkowskie i 
przy uwzględnieniu rozwoju rynkowego i 
technologicznego, składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania ust. 1, nie później niż 
do końca piątego roku od daty przyjęcia 
niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

W miarę jak usługi specjalizują się, powstają kanały tematyczne, a era cyfrowa niesie ze sobą 
większą różnorodność zarówno usług linearnych, jak i nielinearnych, wprowadzanie systemu 
minimalnego udziału staje się anachronizmem. To nie prawodawca, lecz zainteresowania 
użytkownika wskazują dostawcom, jaki rodzaj usług powinni oferować.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 216
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do punktu uzasadnienia 13, wyjaśniające rozszerzenie zakresu 
dyrektywy na usługi nielinerane. Przepisy określające ilość usług linearnych wyrażone są w 
art. 4 i 5 obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 217
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa Członkowskie zachęcają
dostawców usług medialnych podlegających
ich jurysdykcji, wtedy gdy jest to możliwe 
do zrealizowania i za pomocą odpowiednich 
środków, do wspierania produkcji
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz ich dostępności.

Or. en

Uzasadnienie

Przy wielkiej różnorodności, wynikającej z większej ilości usług, przepisy regulujące 
ilościowe aspekty programów stają się zbędne. Istnieją skuteczniejsze sposoby zachęcania do 
produkcji i nadawania utworów europejskich.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 218
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

Or. en
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Uzasadnienie

W 1989 r. celem niniejszego artykułu było wprowadzenie zasady stopniowego i sprawnego 
promowania utworów europejskich. Obecnie, w kontekście strategii lizbońskiej, konieczne jest 
zaproponowanie bardziej wymagających przepisów w tej sprawie, tak aby ożywić europejski 
sektor audiowizualny oraz utrzymać bogatą różnorodność kulturową Europy. W związku z 
tym państwa członkowskie muszą podjąć konieczne wysiłki w celu promowania europejskich 
produkcji.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 219
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa Członkowskie zachęcają
dostawców usług medialnych podlegających
ich jurysdykcji, wtedy gdy jest to możliwe 
do zrealizowania, do wspierania produkcji
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz ich dostępności.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek usług nielinearnych znajduje się obecnie na wczesnym stadium rozwoju. Wyznaczanie 
kontyngentów kulturowych lub wsparcie finansowe, jeżeli w ogóle jest możliwe, stanowi 
zagrożenie dla rozwoju nowych usług. Obniżenie barier dla dystrybucji powinno również 
mieć pozytywny wpływ na różnorodność kulturową.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 220
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy linearnych medialnych usług 
audiowizualnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
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oraz dostęp do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie usług na żądanie pozwoli zaoferować konsumentom znacznie szerszy i 
zróżnicowany wachlarz usług audiowizualnych. Będą oni mieli pełną swobodę w wyborze 
programu oglądanego w dowolnym momencie. Powoduje to, że kontyngenty i zobowiązania 
produkcyjne w świecie usług nielinearnych są zbędne.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 221
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 f ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

W przypadku usług nielinearnych 
wspieranie to może się odbywać w 
szczególności poprzez następujące 
działania: minimalne progi inwestycji w 
produkcje europejskie stosownie do 
wysokości obrotów, minimalny udział 
produkcji europejskich w katalogach video 
na żądanie oraz atrakcyjne prezentowanie 
produkcji europejskich w elektronicznych 
przewodnikach po programach.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby usługi nielinearne brały udział we wspieraniu i promocji 
utworów europejskich w ramach obowiązków prawnych zapisanych w dyrektywie. Usługi 
takie są oferowane najczęściej przez duże przedsiębiorstwa, których zdolności finansowe 
znacznie przekraczają możliwości nadawców, na przykład przez operatorów telekomunikacji, 
dostawców dostępu do internetu itp. Nałożenie obowiązków związanych z różnorodnością 
kulturową wyłącznie na nadawców mogłoby poważnie zagrozić europejskiej twórczości.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 222
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą 
odpowiednich środków, produkcję 
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają wtedy, gdy jest to 
możliwe do zrealizowania, przyczyniając się 
bezpośrednio i za pomocą odpowiednich 
środków, przy poszanowaniu konkurencji 
między poszczególnymi rynkami 
rozpowszechniania, produkcję europejskich 
utworów w rozumieniu art. 6 oraz dostęp do 
nich w ilości przynajmniej 40% 
transmitowanych dzieł; ilość ta ustalana 
jest w stosunku dziennym, z czego 
przynajmniej 20% przypada na okres 
największej oglądalności. 

Or. it

Uzasadnienie

Dla skutecznego konkurowania z przemysłem amerykańskim, indyjskim, latynoamerykańskim 
i chińskim, przemysł europejski musi mieć możliwość określenia wskaźnika ilościowego, co 
możliwe będzie jedynie, gdy zapewnione zostanie nadawanie i rozpowszechnianie 
produkowanych dzieł.

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

Poprawka 223
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g część wprowadzająca i litery (a), (b) i (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
następujące wymagania:

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji zgodne są z
zasadami zawartymi w Karcie Praw 
Podstawowych Unii, a w szczególności 
spełniają następujące wymagania:

(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą
być łatwe do zidentyfikowania jako takie. 
Zakazuje się ukrytych handlowych 
przekazów audiowizualnych;

(a) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą:

(i) obrażać godności człowieka;
(ii) zawierać treści dyskryminujących ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
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etniczne, przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

(iii) obrażać przekonań religijnych lub 
politycznych;

(iv) zachęcać do zachowania szkodliwego 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa;
(v) zachęcać do zachowania szkodliwego 
dla ochrony środowiska;

(b) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą wykorzystywać technik 
podprogowych;

(b) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą wykorzystywać technik 
podprogowych;

(c) handlowe przekazy audiowizualne nie
mogą:

handlowe przekazy audiowizualne muszą 
być łatwe do zidentyfikowania jako takie; 
zabrania się ukrytych handlowych 
przekazów audiowizualnych;

(i) zawierać jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na rasę, płeć lub narodowość;

(ii) obrażać przekonań religijnych lub 
politycznych;

(iii) zachęcać do zachowania szkodliwego
dla zdrowia lub bezpieczeństwa;

(iv) zachęcać do zachowania szkodliwego 
dla ochrony środowiska;

Or. it

(Litera a) i c) tekstu Komisji stają się odpowiednio literami c) i a) w poprawce Parlamentu. 
Również dawna lit. c) przemianowana na lit. a) została zmieniona).

Uzasadnienie

Poprawka poszerza przepisy w zakresie zwalczania dyskryminacji zgodnie z art. 21 Karty 
Praw Podstawowych Unii i opiera się na tekście istniejącej dyrektywy, która jest bardziej 
kompletna.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 224
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
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Artykuł 3g część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
następujące wymagania:

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
nadawane w ramach linearnych 
audiowizualnych programów medialnych 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
następujące wymagania:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie definicji do linearnych audiowizualnych przekazów handlowych zmniejsza 
ryzyko pomylenia z definicjami przekazów handlowych zawartymi w innych aktach prawnych 
UE, takich jak dyrektywa o handlu elektronicznym oraz dyrektywa o ochronie danych w 
komunikacji elektronicznej.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 225
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
następujące wymagania:

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
zasady zawarte w Karcie Praw 
Podstawowych, a w szczególności 
następujące wymagania:

Or. it

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 226
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
handlowe przekazy audiowizualne 
nadawane w ramach linearnych 
audiowizualnych programów medialnych 
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następujące wymagania: rozpowszechniane przez dostawców 
podlegających ich jurysdykcji spełniają 
następujące wymagania:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie definicji do linearnych audiowizualnych przekazów handlowych zmniejsza 
ryzyko pomylenia z definicjami przekazów handlowych zawartymi w innych aktach prawnych 
UE, takich jak dyrektywa o handlu elektronicznym oraz dyrektywa o ochronie danych w 
komunikacji elektronicznej.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 227
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 g litera (a) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą 
być łatwe do zidentyfikowania jako takie. 
Zakazuje się ukrytych handlowych 
przekazów audiowizualnych;

(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą 
być łatwe do zidentyfikowania jako takie i 
wyraźnie oddzielone od reszty programu, 
zarówno czasowo, jak i przestrzennie, za 
pomocą środków wizualnych i 
dźwiękowych. Zakazuje się ukrytych 
handlowych przekazów audiowizualnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada ścisłego oddzielenia reklamy od treści programu jest zasadnicza dla ochrony 
telewidza/konsumenta i wymaga jasnego wyróżnienia reklamy przy pomocy środków 
wizualnych „i” dźwiękowych.

Poprawkę złożył Gianni De Michelis

Poprawka 228
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (a) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą 
być łatwe do zidentyfikowania jako takie. 
Zakazuje się ukrytych handlowych 

(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą 
być łatwe do zidentyfikowania jako takie. 
Zakazuje się kryptoreklamy, zbytniej 
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przekazów audiowizualnych; natarczywości oraz włączania produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 1 punkty (ka) i (kb)

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 229
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (c) punkt (i) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(i) zawierać jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na rasę, płeć lub narodowość;

(i) być obraźliwe z powodu dyskryminacji ze 
względu na rasę, płeć lub narodowość;

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz reklam dyskryminujących jest zbyt szeroki i trudno byłoby wprowadzić odpowiednie 
przepisy.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 230
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (c) punkty (i) oraz (ii) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(i) zawierać jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na rasę, płeć lub narodowość;

(i) obrażać godności człowieka;

(ii) obrażać przekonań religijnych lub 
politycznych;

(ii) naruszać praw dziecka;

Or. it

Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 231
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (c) punkt (ii) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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(ii) obrażać przekonań religijnych lub 
politycznych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wspólne standardy ochrony dla wszystkich medialnych usług 
audiowizualnych oraz dla handlowego przekazu audiowizualnego, dlatego proponujemy 
wprowadzenie tej zmiany, która ma zapobiec dalszym ograniczeniom w porównaniu do 
swobody w komunikacji prasowej. W pierwszym rzędzie ochronie podlega godność ludzka.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 232
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (c) punkt (iv) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(iv) zachęcać do zachowania szkodliwego 
dla ochrony środowiska;

(iv) zachęcać do zachowania silnie 
szkodliwego dla ochrony środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Ten fragment tekstu Komisji jest zbyt daleko posunięty.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 233
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (f) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio nawoływać 
małoletnich do kupowania produktu lub 
usługi wykorzystując ich brak 
doświadczenia lub łatwowierność, 
bezpośrednio zachęcać ich do namawiania 
rodziców lub osób trzecich do zakupu 
reklamowanych produktów lub usług, 
wykorzystywać specjalnego rodzaju 
zaufania, którym osoby małoletnie obdarzają 

(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio lub 
pośrednio nawoływać małoletnich do 
kupowania produktu lub usługi, 
bezpośrednio lub pośrednio zachęcać ich do 
namawiania rodziców lub osób trzecich do 
zakupu reklamowanych produktów lub 
usług, wykorzystywać specjalnego rodzaju 
zaufania, którym osoby małoletnie obdarzają 
rodziców, nauczycieli i inne osoby lub 
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rodziców, nauczycieli i inne osoby lub bez 
uzasadnienia pokazywać osoby małoletnie w 
niebezpiecznych sytuacjach.

pokazywać osoby małoletnie w 
niebezpiecznych sytuacjach, z wyjątkiem 
sytuacji, w których jest to uzasadnione ze 
względów edukacyjnych lub szkoleniowych.
Państwa członkowskie powinny zachęcać
dostawców medialnych usług 
audiowizualnych do sporządzenia kodeksu 
postępowania dotyczącego programów 
dziecięcych zawierających lub 
przerywanych przez reklamy, sponsoring 
lub promocje niezdrowej żywności i 
napojów, np. o wysokiej zawartości 
tłuszczu, cukru i soli oraz napojów 
alkoholowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług medialnych powinni przyjąć odpowiedzialną postawę dla dobra dzieci, co 
można osiągnąć w drodze samoregulacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 234
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (f) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio nawoływać 
małoletnich do kupowania produktu lub 
usługi wykorzystując ich brak 
doświadczenia lub łatwowierność, 
bezpośrednio zachęcać ich do namawiania 
rodziców lub osób trzecich do zakupu 
reklamowanych produktów lub usług, 
wykorzystywać specjalnego rodzaju 
zaufania, którym osoby małoletnie obdarzają 
rodziców, nauczycieli i inne osoby lub bez 
uzasadnienia pokazywać osoby małoletnie w 
niebezpiecznych sytuacjach.

(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio nawoływać 
małoletnich do kupowania produktu lub 
usługi wykorzystując ich brak 
doświadczenia lub łatwowierność, 
bezpośrednio zachęcać ich do namawiania 
rodziców lub osób trzecich do zakupu 
reklamowanych produktów lub usług, 
wykorzystywać specjalnego rodzaju 
zaufania, którym osoby małoletnie obdarzają 
rodziców, nauczycieli i inne osoby, w 
szczególności osoby stawiane za wzór lub 
sprawujące władzę, lub bez uzasadnienia 
pokazywać osoby małoletnie w 
niebezpiecznych lub poniżających
sytuacjach.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy nawiązać również do rosnącego wpływu, jaki wywierają osoby stawiane za wzór lub 
osoby sprawujące władzę nad małoletnimi. Kwestię ochrony godności małoletnich należy 
potraktować z niezwykłą uwagą.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 235
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litery (fa) i (fb) (nowe) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(fa) audiowizualne przekazy handlowe, w 
tym lokowanie produktów takich jak 
żywność i napoje niezgodne ze 
szczegółowymi profilami składników 
odżywczych, które zostaną sporządzone 
przez Komisję, nie mogą być nadawane w 
godzinach od 06.00 do 21.00;
(fb) profile składników odżywczych zostaną 
sporządzone ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości niektórych 
składników odżywczych lub innych 
substancji zawartych w żywności, takich jak 
tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, kwasy 
tłuszczowe trans, cukry oraz sól/sód.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 236
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (fa) (nowa) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(fa) Reklama telewizyjna nie może 
powodować szkód moralnych lub 
fizycznych u małoletnich i dlatego musi 
przestrzegać następujących kryteriów 
służących ich ochronie:
(a) nie zachęcać bezpośrednio małoletnich 
do nabywania produktu lub usługi, 
wykorzystując ich łatwowierność lub brak 
doświadczenia; 
(b) nie zachęcać bezpośrednio małoletnich 
do wywierania presji na rodziców lub inne 
osoby do nabywania takich produktów lub 
usług; 
(c) nie wykorzystywać szczególnego rodzaju 
zaufania, jakie małoletni pokładają w 
rodzicach, nauczycielach lub innych 
osobach; 
(d) nie pokazywać w nieuzasadniony sposób 
małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych.

Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci oraz programy 
dokumentalne nie mogą zawierać 
lokowania produktu.

Or. it

Uzasadnienie

Odwołanie się do małoletnich należy traktować jako priorytetowe, dlatego pojawia się ono 
wcześniej. Ponadto aktualne brzmienie (art. 16), które w szerszym zakresie chroni nieletnich, 
wydaje się bardziej właściwe w porównaniu z nowym tekstem proponowanym przez Komisję.

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

Poprawka 237
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (fb) (nowa) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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(fb) bezpośrednia reklama przeznaczonych 
do obrotu handlowego artykułów 
spożywczych i diet nieodpowiednich dla 
dzieci musi być wykluczona z przedziałów 
największej oglądalności przez dzieci.

Or. it

Uzasadnienie

Nie ma równowagi pomiędzy dietą sugerowaną przez reklamę adresowaną do dzieci a dietą 
zalecaną przez pediatrów młodszym i bezbronnym konsumentom (przykładem jest problem 
otyłości wśród dzieci).

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 238
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litery (a) i (b) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(a) Treść tego rodzaju medialnych usług 
audiowizualnych oraz, tam gdzie to 
właściwe, ich harmonogram, nie mogą w 
żadnych okolicznościach być przedmiotem 
działań, które miałyby wpływ na 
odpowiedzialność i redakcyjną niezależność 
dostawcy usług medialnych;

skreślone

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 239
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Linearne medialne usługi audiowizualne, 
które są sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji przewidziano wprowadzenie wyraźnego zezwolenia - pod pewnymi, 
jasno określonymi warunkami - na sponsorowanie programów oraz na lokowanie produktów. 
Środek ten oznacza liberalizację dla tradycyjnych nadawców, w świecie programów na 
żądanie będzie wymagał wprowadzenia pewnych, obecnie nieistniejących ograniczeń. Może 
to spowodować blokadę rozwoju nowego modelu przedsiębiorstw w przyszłości. W 
szczególności oznacza to ograniczenia dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w 
dziedzinach, które powstaną w związku z usługami na żądanie.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 240
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Linearne medialne usługi audiowizualne, 
które są sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

Or. en
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Uzasadnienie

Ograniczenia te nie powinny obejmować nielinearnych medialnych usług audiowizualnych.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 241
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Transmisje telewizyjne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania: 

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Poprawka 242
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, muszą spełniać następujące 
wymagania:
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Or. it

Uzasadnienie

We wniosku Komisji reguluje się w tym samym artykule 3h sponsorowanie i lokowanie 
produktu, podczas gdy należy utrzymać rozróżnienie reklamy od treści redakcyjnej.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 243
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, muszą spełniać następujące 
wymagania:

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji sponsoring i lokowanie produktu zostały uregulowane razem w art. 3h. 
Nie jest to właściwe rozwiązanie, gdyż w sponsoringu zachowany zostaje podział na reklamę i 
treść redakcyjną. W przypadku lokowania produktu ten zasadniczy podział zostaje jednak 
zniesiony. Z tego względu artykuł 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu obejmuje jedynie 
przepisy dotyczące sponsoringu. Nowy art. 3i zbiera przepisy dotyczące lokowania produktu.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 244
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (aa) (nowa) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(aa) nie mogą zawierać lokowania 
produktu przedstawiającego ten produkt w 
zbyt natarczywy sposób. „Zbytnia 
natarczywość w przedstawianiu produktu” 
oznacza powtarzającą się obecność 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
lub sposób, w jaki jest on przedstawiany 
biorąc pod uwagę treść programów, w 
których się on pojawia;

Or. en
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Uzasadnienie

Zbytnia natarczywość w przedstawianiu produktu podczas lokowania produktu w programach 
ingeruje w redakcyjną niezależność dostawcy usług medialnych. Zakaz „zbytniej 
natarczywości w przedstawianiu produktu” w trakcie lokowania produktu pomoże uniknąć 
kryptoreklamy oraz niepożądanych form lokowania produktu.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 245
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 h ustęp 1 litera (b) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług lub poprzez dokonywanie w czasie 
programu odniesień do tych produktów 
bądź usług, za wyjątkiem odniesień 
sporadycznych i dyskretnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Sporadyczny i dyskretny charakter lokowania produktu ma na celu zachowanie jakości i 
obiektywności treści medialnej usługi audiowizualnej.

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

Poprawka 246
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (b) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

(b) Usługi te nie mogą pobudzać do zakupu 
lub najmu poszczególnych produktów bądź 
usług;

Or. it
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Uzasadnienie

Także i ta poprawka ma na celu zachowanie rozróżnienia między reklamą a treścią 
redakcyjną.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 247
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (b) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

(b) Usługi te nie mogą zachęcać do zakupu 
lub najmu towarów bądź usług, w 
szczególności poprzez dokonywanie 
specjalnych, wspierających sprzedaż 
odniesień do tychże towarów bądź usług;

Or. it

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 248
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (ba) (nowa) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(ba) nie mogą zawierać lokowania 
produktu przedstawiającego ten produkt w 
zbyt natarczywy sposób, a zbytnia 
natarczywość w przedstawianiu produktu 
oznacza powtarzającą się obecność 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
lub sposób, w jaki jest on przedstawiany, 
biorąc pod uwagę treść programów, w 
których się on pojawia;

Or. en

Uzasadnienie

W przedstawianiu produktu w komunikacie wyjaśniającym w sprawie niektórych aspektów 
przepisów dotyczących reklamy telewizyjnej dyrektywy TVWF Komisja przedstawiła 
koncepcję zbytniej natarczywości, aby ułatwić władzom krajowym odróżnienie kryptoreklamy 
od zgodnych z prawem odniesień do towarów, usług, znaków handlowych i podmiotów 
gospodarczych.  W paru państwach członkowskich kryteria te zostały już wdrożone i są 
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stosowane, zatem włączenie ich do nowych postanowień przyczyni się do zwiększenia 
pewności prawnej.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 249
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku i/lub w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone (skreślenie) tak aby uniknąć 
jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów. 
Zasady tej nie stosuje się do programów 
wyprodukowanych przez strony trzecie, 
które nie są związane z dostawcą 
medialnych usług audiowizualnych oraz w 
przypadkach, gdy nadawca nie otrzymuje 
wynagrodzenia za lokowanie produktu.

Or. en

Uzasadnienie

O ile widzowie będą jasno informowani o lokowaniu produktów, szczegóły można pozostawić 
w gestii państw członkowskich. Dostawca usług może lokować produkty tylko w swoich 
własnych programach oraz za wynagrodzeniem.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 250
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu wsparcia 
dla produkcji. Programy sponsorowane 
muszą być jasno oznaczone jako takie za 
pomocą nazwy, znaku firmowego i/lub 
jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
charakterystycznego znaku zamieszczonego 
we właściwy sposób na początku 
(skreślenie) i/lub na końcu programu. 
Programy zlecone przez nadawcę lub przez 
niego wyprodukowane zawierające 
wsparcie dla produkcji muszą być w 
odpowiedni sposób oznaczone na początku 
lub na końcu programu, tak aby uniknąć 
jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów. 
Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady, włącznie z 
minimalnymi ograniczeniami.

Or. en

Uzasadnienie

Widzowie powinni być jasno informowani o wykorzystaniu wsparcia dla produkcji.

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

Poprawka 251
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania. Programy sponsorowane 
muszą być jasno oznaczone jako takie za 
pomocą nazwy, znaku firmowego i/lub 
jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
charakterystycznego znaku zamieszczonego 
we właściwy sposób na początku, w trakcie 
i/lub na końcu programu.
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początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

Or. it

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 252
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku i/lub w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zlecone przez nadawcę 
lub przez niego wyprodukowane 
zawierające lokowanie produktu muszą być 
w odpowiedni sposób oznaczone na 
początku programu, tak aby uniknąć 
jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów.

Or. en

Uzasadnienie

Programy kupione mogą zawierać lokowanie produktu, o którym nadawca nie jest 
poinformowany lub którego nie jest on w stanie oznaczyć. Dlatego istotne jest, aby oznaczenie 
i szczegółowe wymogi dotyczące lokowania  produktu miały zastosowanie wyłącznie do 
programów, które zlecił lub wyprodukował nadawca. Brak wyjaśnienia tego punktu może 
przynieść niezamierzony rezultat w postaci utrudnień dla nadawcy w pokazywaniu filmów 
fabularnych.
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Poprawkę złożył Gianni De Michelis

Poprawka 253
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane oraz programy zawierające 
lokowanie produktu muszą być jasno 
oznaczone jako takie za pomocą nazwy, 
znaku firmowego i/lub jakiegokolwiek 
innego symbolu sponsora/reklamodawcy, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
charakterystycznego znaku zamieszczonego
we właściwy sposób na początku i/lub na 
końcu programu.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie widzów w trakcie programów o lokowaniu produktów w tych programach czy 
też umieszczeniu informacji o ich sponsorowaniu znacznie zmniejszy przyjemność odbiorców 
z oglądania programu. Proponujemy, aby sponsorowanie i lokowanie produktów objęto 
takimi samymi zasadami.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 254
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania. Programy sponsorowane 
muszą być jasno oznaczone jako takie za 
pomocą nazwy, znaku firmowego i/lub 
jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
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do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

charakterystycznego znaku zamieszczonego 
we właściwy sposób na początku i/lub na 
końcu programu.

Or. de

Uzasadnienie

Wskazanie dotyczące sponsoringu powinno być możliwe tylko na początku i/lub na końcu 
programu, aby ograniczyć wstawki reklamowe.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 255
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (c) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.

Widzowie muszą być jasno poinformowani 
o istnieniu umowy sponsorowania i/lub 
zastosowaniu lokowania produktu. 
Programy sponsorowane muszą być jasno 
oznaczone jako takie za pomocą nazwy, 
znaku firmowego i/lub jakiegokolwiek 
innego symbolu sponsora, takiego jak 
odniesienie do jego produktu(-ów) lub 
usług(i) lub do jego charakterystycznego 
znaku zamieszczonego we właściwy sposób 
na początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.
Prezenter programu nie może pełnić 
jednocześnie roli osoby reklamującej.
Reklamowy charakter takich programów 
musi poza tym zawsze i w każdym razie 
wykluczać udział w ich opracowywaniu i 
umieszczaniu na antenie zawodowych 
dziennikarzy. Ci ostatni są zobowiązani do 
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lojalności i przejrzystości wobec 
użytkowników.

Or. it

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 256
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które są 
sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

1. Linearne medialne usługi audiowizualne, 
które są sponsorowane, lub które zawierają 
lokowanie produktu, muszą spełniać 
następujące wymagania:

(a) Treść tego rodzaju medialnych usług 
audiowizualnych oraz, tam gdzie to 
właściwe, ich harmonogram, nie mogą w 
żadnych okolicznościach być przedmiotem 
działań, które miałyby wpływ na 
odpowiedzialność i redakcyjną niezależność 
dostawcy usług medialnych;

(a) Treść tego rodzaju medialnych usług 
audiowizualnych oraz, tam gdzie to 
właściwe, ich harmonogram, nie mogą w 
żadnych okolicznościach być przedmiotem 
działań, które miałyby wpływ na 
odpowiedzialność i redakcyjną niezależność 
dostawcy usług medialnych;

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio 
zachęcać do zakupu lub najmu towarów 
bądź usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów bądź 
usług;

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego we właściwy sposób na 
początku, w trakcie i/lub na końcu 
programu. Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 

c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu 
lokowania produktu. Linearne programy 
sponsorowane muszą być jasno oznaczone 
jako takie za pomocą nazwy, znaku 
firmowego i/lub jakiegokolwiek innego 
symbolu sponsora, takiego jak odniesienie 
do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do 
jego charakterystycznego znaku 
zamieszczonego w sposób właściwy dla 
programów linearnych na początku, w 
trakcie i/lub na końcu programu linearnego. 
Programy linearne zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone (skreślenie), tak aby uniknąć 



PE 378.524v02-00 50/89 AM\630521PL.doc

PL

widzów. jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo linearne zostało dodane w celu uściślenia tekstu zgodnie z wieloma innymi 
poprawkami – patrz uzasadnienie do art. 1, podtytułu 2, lit. k.

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

Poprawka 257
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą 
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych. Ponadto 
medialne usługi audiowizualne nie mogą 
zawierać lokowania papierosów lub 
wyrobów tytoniowych ani lokowania 
produktów przedsiębiorstw, których 
głównym przedmiotem działalności jest 
produkcja lub sprzedaż papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych.

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą 
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych.

Or. it

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 258
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą 
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych. Ponadto 
medialne usługi audiowizualne nie mogą
zawierać lokowania papierosów lub 
wyrobów tytoniowych ani lokowania 

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą 
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych.
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produktów przedsiębiorstw, których 
głównym przedmiotem działalności jest 
produkcja lub sprzedaż papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych.

Or. de

Uzasadnienie

Por. poprawkę do art. 3h ust. 1.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 259
Artykuł 1 punkt 6

Artykuł 3 h ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą 
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych. Ponadto 
medialne usługi audiowizualne nie mogą 
zawierać lokowania papierosów lub 
wyrobów tytoniowych ani lokowania 
produktów przedsiębiorstw, których 
głównym przedmiotem działalności jest 
produkcja lub sprzedaż papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

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

Poprawka 260
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 3 (Dyrektywa 89/552/EWG)

3. Sponsorowanie medialnych usług 
audiowizualnych przez przedsiębiorstwa, 

3. Sponsorowanie medialnych usług 
audiowizualnych przez przedsiębiorstwa, 
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których działalność obejmuje produkcję lub 
sprzedaż produktów leczniczych lub 
zabiegów leczniczych może promować 
nazwę lub wizerunek przedsiębiorstwa, lecz 
nie może promować konkretnych produktów 
leczniczych lub zabiegów leczniczych 
dostępnych wyłącznie na receptę w Państwie 
Członkowskim, którego jurysdykcji podlega 
dostawca usług medialnych.

których działalność obejmuje produkcję lub 
sprzedaż produktów leczniczych lub 
zabiegów leczniczych może promować 
nazwę lub wizerunek przedsiębiorstwa, lecz 
nie może promować konkretnych produktów 
leczniczych lub zabiegów leczniczych 
dostępnych wyłącznie na receptę w państwie 
członkowskim, którego jurysdykcji podlega 
dostawca usług medialnych. Specyfikacja 
produktu leczniczego musi być zrozumiała.

Or. it

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

Poprawka 261
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 4 (Dyrektywa 89/552/EWG)

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane i nie 
mogą zawierać lokowania produktu. 
Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci oraz programy 
dokumentalne nie mogą zawierać 
lokowania produktu.”;

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane.

Or. it

Uzasadnienie

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.



AM\630521PL.doc 53/89 PE 378.524v02-00

PL

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 262
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 4 (Dyrektywa 89/552/EWG)

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane i nie 
mogą zawierać lokowania produktu. 
Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci oraz programy 
dokumentalne nie mogą zawierać lokowania 
produktu.”;

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane i nie 
mogą zawierać lokowania produktu. 
Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci (skreślenie) nie 
mogą zawierać lokowania produktu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby programy dokumentalne były pozbawione potencjalnych dochodów z 
lokowania produktów, pod warunkiem wyraźnego poinformowania o tym fakcie widzów.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 263
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 4 (Dyrektywa 89/552/EWG)

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane i nie 
mogą zawierać lokowania produktu. 
Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci oraz programy 
dokumentalne nie mogą zawierać lokowania 
produktu.”;

4. Programy informacyjne i dotyczące spraw 
bieżących nie mogą być sponsorowane i nie 
mogą zawierać lokowania produktu.
Medialne usługi audiowizualne 
przeznaczone dla dzieci określone przez 
krajowe organy regulacyjne oraz programy 
dokumentalne nie mogą zawierać lokowania 
produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do usług nielinearnych, w przypadku których trudno jest 
ustalić przestrzeń czasową dla dzieci, w trakcie której lokowanie produktów byłoby 
zabronione. Krajowe organy regulacyjne muszą określić, które medialne usługi 
audiowizualne są skierowane do dzieci, a więc nie mogą zawierać lokowania produktów.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 264
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3ha (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Artykuł 3ha
1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie odpowiednie działania w celu 
stopniowego zapewniania pełnej 
dostępności podlegających ich jurysdykcji
usług medialnych dla osób z upośledzeniem 
wzroku lub słuchu i dla osób starszych.
2. Co dwa lata państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji krajowe 
sprawozdania w sprawie wdrażania 
postanowień niniejszego artykułu. 
Sprawozdania zawierają przede wszystkim 
dane statystyczne dotyczące poczynionych 
postępów we wprowadzaniu ułatwień w 
rozumieniu ust. 1, powodów ewentualnego 
braku postępów oraz podjętych lub 
planowanych działań w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Poprawka 265
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3ha (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Artykuł 3ha
Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu zagwarantowania 
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stopniowego i nieograniczonego dostępu do 
medialnych usług audiowizualnych dla 
osób niepełnosprawnych.

Or. it

Uzasadnienie

Dostępność medialnych usług audiowizualnych dla wszystkich konsumentów, w tym osób 
niepełnosprawnych i/lub starszych, jest ważnym składnikiem, jeśli chodzi o prawo do bycia 
poinformowanym

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 266
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3ha (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

Artykuł 3ha
1. Integracja produktu i lokowanie tematów 
co do zasady jest zabronione. Lokowanie 
produktu jest zabronione we wszelkich 
programach z wyjątkiem programów 
fabularnych i sportowych.
Programy, w których ma miejsce lokowanie 
produktu, muszą spełniać następujące 
wymogi:
(a) w żadnych okolicznościach nie można 
wpływać na ich treść i harmonogram emisji 
w sposób naruszający redakcyjną 
odpowiedzialność i niezależność dostawcy 
usług medialnych;
(b) nie mogą bezpośrednio nakłaniać do 
zakupu, najmu lub dzierżawy towarów lub 
usług, w szczególności poprzez 
dokonywanie specjalnych, wspierających 
sprzedaż odniesień do tychże towarów lub 
usług, lub poprzez  nadmierne ich 
uwydatnianie;
(c) widzowie muszą być jasno 
poinformowani o zastosowaniu lokowania 
produktu w programach, co należy 
właściwie zaznaczyć na początku i na 
końcu programu, jak również w postaci 
sygnału nadawanego w trakcie programu 
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co najmniej co 20 minut, tak aby uniknąć 
jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów.
2. Programy nie mogą zawierać lokowania 
produktu dotyczącego papierosów lub 
wyrobów tytoniowych, lub też dotyczącego 
przedsiębiorstw, których główną działalność 
stanowi produkcja lub sprzedaż papierosów 
lub innych wyrobów tytoniowych.
3. Programy informacyjne i dotyczące 
spraw bieżących, programy dla dzieci, 
programy dokumentalne i programy o 
treści religijnej nie mogą zawierać 
lokowania produktu”.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna doprecyzować warunki zastosowania lokowania produktu. Z uwagi na 
niebezpieczeństwo zniesienia podziału na treść redakcyjną i reklamę w drodze lokowania 
produktu, należy dopuścić lokowanie produktu tylko dla wybranych typów programów i z 
odpowiednimi informacjami dodatkowymi dla widzów.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 267
Artykuł 1 punkt 6A (nowy)

Artykuł 4 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(6a) Skreśla się artykuł 4.

Or. es

Uzasadnienie

System minimalnego udziału zakłóca swobodę programowania nadawców. Era cyfrowa 
sprzyja pluralizmowi i pobudza zdolność użytkownika do dokonywania wyboru, w związku z 
czym wprowadzanie systemu minimalnego udziału jest anachronizmem. To nie prawodawca, 
lecz zainteresowania użytkownika wskazują dostawcom, jaki rodzaj usług powinni oferować.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 268
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6A (nowy)

Artykuł 4 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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(6a) Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Za pomocą odpowiednich środków 
państwa członkowskie gwarantują, że 
nadawcy telewizyjni zarezerwują utworom 
europejskim, w rozumieniu art. 6, 
większość łącznego czasu nadawania 
programu, z wyłączeniem czasu 
przeznaczonego na nadawanie wiadomości, 
wydarzeń sportowych, gier, reklamy, usług 
teletekstowych i telezakupów.  Mając na 
uwadze odpowiedzialność nadawcy wobec 
odbiorców w zakresie informacji, edukacji, 
kultury oraz rozrywki, proporcje te należy 
osiągać stopniowo, z zastosowaniem 
odpowiednich kryteriów.”

Or. en

Uzasadnienie

W 1989 r. celem niniejszego artykułu było wprowadzenie zasady stopniowego i sprawnego 
promowania utworów europejskich. Obecnie, w kontekście strategii lizbońskiej, konieczne jest 
zaproponowanie bardziej wymagających przepisów w tej sprawie, tak aby ożywić europejski 
sektor audiowizualny oraz utrzymać bogatą różnorodność kulturową Europy. W związku z 
tym państwa członkowskie muszą podjąć konieczne wysiłki w celu promowania europejskich 
produkcji.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 269
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6A (nowy)

Artykuły 4 i 5 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(6a) Skreśla się art. 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Przy większej różnorodności osiągniętej dzięki zwiększeniu ilości usług przepisy ilościowe 
stają się zbędne.  Istnieją skuteczniejsze sposoby zachęcania do produkcji i nadawania 
utworów europejskich.
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 270
Artykuł 1 punkt 6 b (nowy)

Artykuł 5 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(6 b) Skreśla się artykuł 5.

Or. es

Uzasadnienie

System minimalnego udziału zakłóca swobodę programowania nadawców. Era cyfrowa 
sprzyja pluralizmowi i pobudza zdolność użytkownika do dokonywania wyboru, w związku z 
czym wprowadzanie systemu minimalnego udziału jest anachronizmem. To nie prawodawca, 
lecz zainteresowania użytkownika wskazują dostawcom, jaki rodzaj usług powinni oferować.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 271
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6B (nowy)

Artykuł 5 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(6b) Artykuł 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Za pomocą odpowiednich środków 
państwa członkowskie gwarantują, że 
nadawcy telewizyjni zarezerwują dla 
niezależnych produkcji europejskich co 
najmniej 10% czasu nadawania, z 
wyłączeniem czasu przeznaczonego na 
wiadomości, wydarzenia sportowe, gry, 
reklamy, usługi teletekstowe i telezakupy 
lub alternatywnie, według uznania państw 
członkowskich, co najmniej 10% budżetu 
programowego. Mając na uwadze 
odpowiedzialność nadawcy wobec 
odbiorców w zakresie informacji, edukacji, 
kultury oraz rozrywki, proporcje te należy 
osiągać z zastosowaniem odpowiednich 
kryteriów; musi ona zostać osiągnięta także 
poprzez rezerwowanie odpowiedniego 
udziału dla utworów nowych, tzn. utworów 
nadawanych w okresie pięciu lat od daty 
ich produkcji.”
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Or. en

Uzasadnienie

W 1989 r. celem niniejszego artykułu było wprowadzenie zasady stopniowego i sprawnego 
promowania utworów europejskich. Obecnie, w kontekście strategii lizbońskiej, konieczne jest 
zaproponowanie bardziej wymagających przepisów w tej sprawie, tak aby ożywić europejski 
sektor audiowizualny oraz utrzymać bogatą różnorodność kulturową Europy. W związku z 
tym państwa członkowskie muszą podjąć konieczne wysiłki w celu promowania europejskich 
produkcji.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 272
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Reklama telewizyjna i telezakupy muszą 
być łatwo rozpoznawalne i całkowicie 
oddzielone od pozostałych części programu 
za pomocą środków wizualnych i/lub 
dźwiękowych.

1. Reklama telewizyjna i telezakupy muszą 
być łatwo rozpoznawalne i wyróżniać się 
spośród pozostałych części programu za 
pomocą środków wizualnych i/lub 
dźwiękowych. Reklama telewizyjna i 
telezakupynie nie ingerują w niezależność 
redakcyjną dostawcy audiowizualnych 
usług medialnych, ani nie wprowadzają w 
błąd odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Zasada przejrzystości i identyfikacji gwarantuje, że przekaz handlowy jest rozpoznawalny i 
zostawia miejsce na rozwój nowych technik reklamowych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 273
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Reklama telewizyjna i telezakupy muszą 
być łatwo rozpoznawalne i całkowicie 
oddzielone od pozostałych części programu 
za pomocą środków wizualnych i/lub 
dźwiękowych.

1. Reklama telewizyjna i telezakupy muszą 
być łatwo rozpoznawalne.
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Or. de

Uzasadnienie

Poprzez rozpoznawalność i przejrzystość treści reklamowych skutecznie gwarantuje się 
realizację celu leżącego u podstaw zasady podziału, jakim jest informowanie widza o 
występowaniu treści reklamowych. Rozpoznawalność i przejrzystość umożliwiają nowe formy 
reklamy i lokowania produktu bez bliższego doprecyzowania w drodze aktu prawnego. 
Pojedyncze spoty nie naruszają rytmu programu i dlatego powinny być dopuszczalne. 
Ponadto widzowie wolą krótsze spoty reklamowe.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 274
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami 
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy znieść ograniczenia dotyczące reklamy, aby europejscy dostawcy usług medialnych 
łatwiej mogli sprostać konkurencji i utrzymać dochody, co umożliwi im finansowanie 
europejskich utworów audiowizualnych oraz inwestowanie w nie. 

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

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 275
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami 
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Potrzebne jest otwarcie możliwości reklamy w wolnodostępnej telewizji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 276
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza transmisjami 
wydarzeń sportowych, pozostać 
wyjątkiem.”;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „programy sportowe” jest zbyt szerokie, ponieważ obejmuje nie tylko transmisje 
zawodów sportowych lecz również wszelkiego rodzaju programy przedstawiające i 
komentujące sport, w związku z tym może ono prowadzić do nadużyć.

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

Poprawka 277
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami 
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny pozostać 
wyjątkiem.”;

Or. it

Uzasadnienie

Obecny tekst dyrektywy (art. 10 ust. 2) zaspokaja większą część oczekiwań użytkownika.
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Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 278
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami 
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny (skreślenie) pozostać 
wyjątkiem.”;

Or. en

Uzasadnienie

Pojedyncze spoty reklamowe i telezakupowe powinny pozostać wyjątkiem; w przeciwnym 
razie podważona zostanie integralność europejskich utworów audiowizualnych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 279
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Pojedynczo emitowane spoty reklamowe i 
telezakupowe powinny, poza programami 
sportowymi, pozostać wyjątkiem.”;

2. Handlowy przekaz audiowizualny musi 
być jako taki rozpoznawalny. Nie może 
wpływać na niezależność audiowizualnych 
usług medialnych ani wprowadzać widza w 
błąd”.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do art 10 ust. 1.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 280
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
tam gdzie reklama lub telezakupy są 
zamieszczane podczas programów, 
integralność programów nie zostaje 

1. Nie jest dozwolona reklama lub 
telezakupy zamieszczane podczas 
programów, które naruszałyby integralność 
programów oraz prawa posiadaczy praw.
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naruszona oraz prawa posiadaczy praw nie 
doznają uszczerbku.

Or. it

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

Poprawka 281
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
tam gdzie reklama lub telezakupy są 
zamieszczane podczas programów, 
integralność programów nie zostaje 
naruszona oraz prawa posiadaczy praw nie 
doznają uszczerbku.

1. Nie jest dozwolona reklama lub 
telezakupy zamieszczane podczas 
programów, które naruszałyby integralność 
programów oraz prawa konsumentów.

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 282
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1a. Jeżeli programy inne niż wymienione w 
ust. 2 są przerywane przez reklamę lub 
telezakupy, musi upłynąć przynajmniej 20 
minut pomiędzy kolejnymi przerwami 
wewnątrz programu.

Or. it

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

Poprawka 283
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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1a. W przypadku programów składających 
się z kilku niezależnych części lub w 
przypadku programów sportowych, 
wiadomości bądź podobnych programów 
zawierających przerwy, reklamy i 
telezakupy mogą być nadawane wyłącznie 
pomiędzy odrębnymi częściami programu 
lub w przerwach.

Or. it

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

Poprawka 284
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 1b (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1b. Jeżeli programy inne niż wymienione w 
ust. 2 są przerywane przez reklamę lub 
telezakupy, musi upłynąć przynajmniej 20 
minut pomiędzy kolejnymi przerwami 
wewnątrz programu.

Or. it

Uzasadnienie

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
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.
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Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 285
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

Nie można przerywać przez reklamę lub 
telezakupy transmisji uroczystości 
religijnych.”;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy znieść ograniczenia dotyczące reklamy, aby europejscy dostawcy usług medialnych 
łatwiej mogli sprostać konkurencji i utrzymać dochody, co umożliwi im finansowanie 
europejskich utworów audiowizualnych oraz inwestowanie w nie.
Konsument jest najlepszym „organem regulacyjnym” w zakresie ilości i rodzaju reklam.
Kwestia nadawania reklam w trakcie transmisji uroczystości religijnych nie musi być 
regulowana na poziomie UE.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 286
Artykuł 1 punkt 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Wszelkie ograniczenia możliwości wprowadzenia reklam do programów wymienionych w 
powyższym artykule przyniosą szkodę konkurencyjności europejskiego przemysłu 
audiowizualnego.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 287
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 288
Artykuł 1 punkt 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 

skreślony
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programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

Or. fr

Uzasadnienie

Skreślenie pozwala na zastąpienie akapitu pierwszego ust. 2 dawnym ust. 3 ustalającym na 45 
minut nieprzerywany reklamami czas trwania programów wymienionych w tym artykule.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 289
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

Nie można przerywać przez reklamę lub 
telezakupy transmisji uroczystości 
religijnych.”;

2. Nie można przerywać przez reklamę lub 
telezakupy transmisji uroczystości 
religijnych.”;

Or. de

Uzasadnienie

Należy dać przedsiębiorstwom nabywającym kosztowne kinowe filmy fabularne lub 
produkującym filmy dla telewizji możliwość refinansowania tych programów. Należy przy tym 
wyjść z założenia, że reklama w tego typu „premium content” będzie zamieszczana w sposób 
odpowiedzialny i że program nie stanie się dla odbiorcy nieatrakcyjny z powodu nadmiernej 
liczby przerw reklamowych.
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 290
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych 
dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

Nie można przerywać przez reklamę lub 
telezakupy transmisji uroczystości 
religijnych.”;

2. Nie można przerywać przez reklamę lub 
telezakupy transmisji uroczystości 
religijnych.”;

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebne jest otwarcie możliwości dla reklamy z ograniczeniami dotyczącymi programów 
dla dzieci i programów religijnych.

Poprawkę złożyły Rebecca Harms, Monica Frassoni

Poprawka 291
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

2. Transmisja utworów audiowizualnych, 
takich jak filmy fabularne oraz filmy 
wyprodukowane dla telewizji (z 
wyłączeniem serii, seriali, lekkich 
programów rozrywkowych i programów 
dokumentalnych), pod warunkiem, że czas 
jej trwania przekracza 45 minut, może być 
przerwana każdorazowo po upływie 45
minut. Kolejne przerwanie jest 
dopuszczalne, jeśli czas trwania programu 
przekracza o co najmniej 20 minut dwa lub 
więcej pełnych okresów 45. minutowych.

Or. en



AM\630521PL.doc 69/89 PE 378.524v02-00

PL

Uzasadnienie

Ochrona integralności utworów europejskich wymaga unikania zbyt dużej ilości reklam w 
trakcie nadawania utworów audiowizualnych.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Poprawka 292
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na pełny okres 45 minut.
Dozwolone jest dodatkowe przerwanie 
utworu, jeżeli zaplanowany czas jego 
trwania przekracza o przynajmniej 20 
minut dwa lub kilka pełnych okresów 45-
minutowych.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka przejmuje pojęcia zawarte w obecnej dyrektywie (art. 11 ust. 3). Respektują one 
integralność utworów i ich zrozumienie.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 293
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 

2. Transmisja utworów audiowizualnych 
takich jak filmy fabularne oraz filmy 
wyprodukowane dla telewizji (z 
wyłączeniem serii, seriali, lekkich 
programów rozrywkowych, rekreacyjnych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
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telezakupy raz na każdy okres 35 minut. dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na pełny okres 45 minut.
Dozwolone jest dodatkowe przerwanie 
utworu, jeśli zaplanowany czas jego 
trwania przekracza o przynajmniej 20 
minut dwa lub kilka pełnych okresów 45-
minutowych.

Or. it

Uzasadnienie

Tekst obecnej dyrektywy (art. 11 ust. 3) prawie całkowicie respektuje autorów, integralność 
utworów i ich zrozumienie.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 294
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

2. Transmisja utworów 
kinematograficznych (z wyłączeniem serii, 
seriali, lekkich programów rozrywkowych, 
filmów wyprodukowanych dla telewizji i 
programów dokumentalnych), programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 30 minut.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przerywania programów reklamami mają znaczny wpływ na zdolność 
nadawcy do inwestowania w nowe treści europejskie. Aby zachęcać do inwestowania w 
oryginalne utwory europejskie oraz umożliwiać nadawcom ich darmowe udostępnienie, 
ograniczenia dotyczące zamieszczania reklam nie powinny mieć zastosowania do filmów 
wyprodukowanych dla telewizji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 295
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
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Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych i programów informacyjnych 
może być przerwana przez reklamę i/lub 
telezakupy raz na każdy okres 35 minut.

2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, 
lekkich programów rozrywkowych i 
programów dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów 
dziecięcych, programów informacyjnych i 
programów informacyjnych dotyczących 
spraw bieżących może być przerwana przez 
reklamę i/lub telezakupy raz na każdy okres 
35 minut.

Or. en

Uzasadnienie

W zakres stosowania przepisów dotyczących zamieszczania reklam powinny również 
wchodzić jako część programów informacyjnych programy informacyjne dotyczące spraw 
bieżących.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 296
Artykuł 1 punkt 10

Artykuł 11 ustępy 2 a i 2 b (nowe) (Dyrektywa 89/552/EWG)

2 a. Nadawanie programów innych niż 
wymienione w poprzednim ustępie może 
być przerywane spotami reklamowymi i/lub 
telezakupowymi, przy czym liczbę przerw 
ogranicza się do trzech w ciągu jednej 
godziny zegarowej.
2 b. W drodze odstępstwa od poprzedniego 
ustępu w czasie retransmisji wydarzeń 
sportowych zawierających przerwy spoty 
reklamowe i telezakupowe mogą być 
zamieszczane tylko w czasie tych przerw. 
Jeżeli wydarzenie sportowe nie zawiera 
przerw, spoty reklamowe i telezakupowe 
zamieszczane są zgodnie z warunkami 
określonymi w poprzednim ustępie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
pour l’insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des « interruptions naturelles du 
programme » lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée. 

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 297
Artykuł 1 punkt 10

Artykuł 11 ustęp 2a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

2 a. Nadawanie programów innych niż 
wymienione w poprzednim ustępie może 
być przerywane spotami reklamowymi i/lub 
telezakupowymi, przy czym liczbę przerw 
ogranicza się do trzech w ciągu jednej 
godziny zegarowej.
W drodze odstępstwa od poprzedniego 
ustępu w czasie retransmisji wydarzeń 
sportowych zawierających przerwy spoty 
reklamowe i telezakupowe mogą być 
zamieszczane wyłącznie w czasie tych 
przerw.

Or. fr

Uzasadnienie

Przerwy na reklamę powinny być wprowadzane w poszanowaniu telewidza i jego komfortu.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 298
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)
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2a. Krajowe organy regulacyjne powinny 
ustalić przestrzeń czasową na programy dla 
dzieci, tak aby można było lepiej określić 
przepisy regulujące zamieszczanie reklam. 

Or. en

Uzasadnienie

Z braku jednolitej definicji pojęcia „dzieci” i „programy dla dzieci” w obrębie Unii 
Europejskiej krajowe organy regulacyjne muszą, dla celów niniejszej dyrektywy, jasno 
określić przestrzeń czasową, do której będą miały zastosowanie przepisy dotyczące reklamy.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 299
ARTYKUŁ 1 PUNKT 11A (nowy)

Artykuł 15 litera (a) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(11a) Artykuł 15 lit. a otrzymuje 
następujące brzmienie:
(a) nie mogą być specjalnie skierowane, 

ani  pośrednio dostępne dla małoletnich, 
lub w szczególności przedstawiać 
małoletnich spożywających napoje 
alkoholowe; nie powinny być nadawane 
pomiędzy godziną 6.00 a 21.00.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby małoletnie są szczególnie podatne na wpływ reklamy telewizyjnej, a z oczywistych 
powodów napoje alkoholowe są dla nich rzeczą nieodpowiednią. Szczegółowe przepisy 
regulujące reklamę alkoholu skierowaną do nieletnich powinny również obejmować 
pośrednie formy zachęty. Całkowity zakaz wszelkich skierowanych do małoletnich reklam 
napojów alkoholowych jest proporcjonalnym środkiem ochronnym możliwym do oceny przy 
pomocy obiektywnych kryteriów.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 300
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

artykuł 18 otrzymuje następujące Skreśla się art. 18;
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brzmienie:

Or. en

Uzasadnienie

Należy znieść ograniczenia dotyczące reklamy, aby europejscy dostawcy usług medialnych 
łatwiej mogli sprostać konkurencji i utrzymać dochody, co umożliwi im finansowanie 
europejskich utworów audiowizualnych oraz inwestowanie w nie. Konsument jest najlepszym 
„organem regulacyjnym” w zakresie ilości i rodzaju reklam.

Poprawkę złożył John Purvis

Poprawka 301
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 

Artykuł 18 ustępy 1 i 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Udział krótkich form reklamowych, 
takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej 
nie może przekroczyć 20 %.
2. Ustęp 1 nie stosuje się do ogłoszeń 
zamieszczanych przez nadawcę w związku z 
jego własnymi programami oraz w związku 
z produktami towarzyszącymi wywodzącymi 
się bezpośrednio z tych programów, 
ogłoszeń związanych ze sponsorowaniem i 
lokowania produktu.”;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy znieść ograniczenia dotyczące reklamy, aby europejscy dostawcy usług medialnych 
łatwiej mogli sprostać konkurencji i utrzymać dochody, co umożliwi im finansowanie 
europejskich utworów audiowizualnych oraz inwestowanie w nie.

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

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 302
Artykuł 1 punkt 13

Artykuł 18 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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1. Udział krótkich form reklamowych, 
takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej 
nie może przekroczyć 20 %.
2. Ustęp 1 nie stosuje się do ogłoszeń 
zamieszczanych przez nadawcę w związku z 
jego własnymi programami oraz w związku 
z produktami towarzyszącymi wywodzącymi 
się bezpośrednio z tych programów, 
ogłoszeń związanych ze sponsorowaniem i 
lokowania produktu.”;

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ścisłe zasady dotyczące czasu trwania reklam nie są uzasadnione w kontekście obecnej 
różnorodności kanałów i usług, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru przy pomocy pilota. 
Ponadto dostawcy usług audiowizualnych potrzebują większej elastyczności, aby móc 
inwestować w programy o wysokiej jakości.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 303
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 

Artykuł 18 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Udział krótkich form reklamowych, 
takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej 
nie może przekroczyć 20 %.
2. Ustęp 1 nie stosuje się do ogłoszeń 
zamieszczanych przez nadawcę w związku z 
jego własnymi programami oraz w związku 
z produktami towarzyszącymi wywodzącymi 
się bezpośrednio z tych programów, 
ogłoszeń związanych ze sponsorowaniem i 
lokowania produktu.”;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy uelastycznić restrykcyjne przepisy, aby zapewnić nadawcom większe pole manewru.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Poprawka 304
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 

Artykuł 18 ustępy 1 i 2 oraz ustęp 2a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Udział krótkich form reklamowych, 
takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej 
nie może przekroczyć 20 %.

1. Czas nadawania bloków reklamowych 
nie może przekraczać 15 % dobowego czasu 
nadawania programu. Udział ten może być 
zwiększony do 20 %, jeżeli obejmuje on 
takie formy reklamy, jak bezpośrednia 
oferta sprzedaży, kupna lub wynajmu 
produktów lub świadczenia usług 
skierowana do widzów, przy czym czas 
trwania okienek reklamowych nie 
przekracza łącznie 15 %.

2. Ustęp 1 nie stosuje się do ogłoszeń 
zamieszczanych przez nadawcę w związku z 
jego własnymi programami oraz w związku 
z produktami towarzyszącymi wywodzącymi 
się bezpośrednio z tych programów, 
ogłoszeń związanych ze sponsorowaniem i 
lokowania produktu.”;

2. Czas nadawania bloków reklamowych w 
trakcie godziny zegarowej nie może 
przekraczać 20 %.

2a. Bez uszczerbku dla ust. 1 formy 
reklamy, jak bezpośrednia oferta sprzedaży, 
kupna lub wynajmu produktów lub 
świadczenia usług skierowana do widzów 
nie mogą przekraczać jednej godziny 
dziennie.

Or. it

Uzasadnienie

Obecny tekst dyrektywy obejmuje wszystkie formy reklamy i chroni w zasadzie integralność 
redakcyjną programów.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 305
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 

Artykuł 18 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Udział krótkich form reklamowych, 1. Udział krótkich form reklamowych, 
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takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej 
nie może przekroczyć 20 %.

takich jak spoty reklamowe i spoty 
telezakupowe w ciągu godziny zegarowej w 
żadnym wypadku nie przekracza średnio 
20 % dziennie.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące długości czasu na reklamę powinny być mniej sztywne, aby 
umożliwić nadawcom telewizyjnym bardziej elastyczne układanie programów, na przykład w 
przypadku transmisji na żywo.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 306
ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 19 (Dyrektywa 89/552/EWG)

Przepisy niniejszej dyrektywy mają, z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian 
zastosowanie do transmisji telewizyjnych 
poświęconych wyłącznie reklamie i 
telezakupom, jak również do transmisji 
telewizyjnych poświęconych wyłącznie 
promocji własnej. Rozdział 3, a także art. 11 
(zamieszczanie reklam) i art. 18 (czas 
trwania reklam i telezakupów) nie mają 
zastosowania do tych transmisji.”;

Przepisy niniejszej dyrektywy mają, z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian 
zastosowanie do transmisji telewizyjnych 
poświęconych wyłącznie reklamie i 
telezakupom, jak również do transmisji 
telewizyjnych poświęconych wyłącznie 
promocji własnej, które są łatwo 
rozpoznawalne za pomocą środków 
wizualnych i/lub dźwiękowych. Rozdział 3, 
a także art. 11 (zamieszczanie reklam) i art. 
18 (czas trwania reklam i telezakupów) nie 
mają zastosowania do tych transmisji.”;

Or. en

Uzasadnienie

Reklama, telezakupy, promocja własna w programach wyłącznie im poświęconym powinny 
być wyraźnie oznaczone. Konsument powinien wiedzieć o promocyjnej treści proponowanej 
usługi.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 307
Artykuł 1 punkt 17

Artykuł 20 (Dyrektywa 89/552/EWG)
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Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 
Państwa Członkowskie mogą, przy 
należytym uwzględnieniu prawa 
wspólnotowego, ustanowić warunki inne niż 
te określone w art. 11 ust. 2 i w art. 18, w 
odniesieniu do transmisji nadawanych 
wyłącznie na terytorium krajowym, które nie 
mogą być bezpośrednio lub pośrednio 
odbierane przez publiczność w jednym lub 
więcej z pozostałych Państw Członkowskich, 
i w odniesieniu do transmisji, które nie 
mają znaczącego wpływu mierzonego 
udziałem w widowni.”;

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 państwa 
członkowskie mogą, przy należytym 
uwzględnieniu prawa wspólnotowego, 
ustanowić warunki inne niż te określone w 
art. 11 ust. 2 i w art. 18, w odniesieniu do 
transmisji nadawanych wyłącznie na 
terytorium krajowym, które nie mogą być 
bezpośrednio lub pośrednio odbierane przez 
publiczność w jednym lub więcej z 
pozostałych państw członkowskich;

Or. es

Uzasadnienie

Wieloznaczność sformułowania „znaczący wpływ mierzony udziałem w widowni” sprzyja 
dowolnemu stosowaniu tego artykułu, który można by wykorzystać nawet w celu ograniczenia 
prawa konkurencji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 308
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Artykuł 20 (Dyrektywa 89/552/EWG)

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 
Państwa Członkowskie mogą, przy 
należytym uwzględnieniu prawa 
wspólnotowego, ustanowić warunki inne 
niż te określone w art. 11 ust. 2 i w art. 18, 
w odniesieniu do transmisji nadawanych 
wyłącznie na terytorium krajowym, które 
nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio 
odbierane przez publiczność w jednym lub 
więcej z pozostałych Państw 
Członkowskich, i w odniesieniu do 
transmisji, które nie mają znaczącego 
wpływu mierzonego udziałem w widowni.”;

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy artykuł należy skreślić z dwóch powodów: a)zarówno programy ściśle krajowe, jak i 
o zasięgu europejskim powinny spełniać takie same normy jakości, b) w niektórych państwach 
członkowskich (np. w Grecji) programy nadawane są wyłącznie na terytorium krajowym i nie 
mogą być odbierane przez widzów w innych państwach członkowskich; niniejszy artykuł w 
nieuzasadniony sposób wyłącza te kraje z zakresu unijnych przepisów ilościowych 
dotyczących reklamy.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Poprawka 309
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17A (nowy)

Artykuł 20a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(17a) Dodaje się art. 20a w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 20a
1. W celu zagwarantowania zasad 
pluralizmu, konkurencji i swobody 
przedsiębiorczości w zdobywaniu dochodów 
z reklamy, działalność związana z 
wyliczaniem wskaźnika oglądalności musi 
przestrzegać następujących kryteriów:
a) niezależność podmiotów wykonujących 
badanie wskaźników oglądalności, jakości, 
upodobań i rozpowszechniania 
poszczególnych środków komunikacji od 
wszystkich podmiotów uczestniczących
b) reprezentatywność organów zarządzania 
(komisji techniczno-naukowych i/lub 
komisji kontroli): muszą w nich znajdować 
się przedstawiciele wszystkich 
zainteresowanych i uczestniczących 
podmiotów (operatorów, rynku, 
konsumentów), a nie w sposób 
ograniczający wszystkich ośrodków 
nadawczych;
c) przejrzystość komisji technicznych, 
którym należy przyznać rzeczywiste 
uprawnienia w dziedzinie zbierania danych, 
bez jakiejkolwiek ingerencji o charakterze 
technicznym czy zarządzającym ze strony 
rady administracyjnej.”

Or. it
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Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie działalności związanej z wyliczaniem wskaźnika oglądalności w celu 
zdobywania źródeł dochodów, konieczne staje się ustalenie jednakowego w całej Unii 
poziomu zgodnie z zasadami swobody wypowiedzi, niezależności, przejrzystości i 
reprezentatywności.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 310
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17A (nowy)

Artykuł 20a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(17a) Dodaje się art. 20a w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 20a
1. W celu zagwarantowania zasad 
pluralizmu, konkurencji i swobody 
przedsiębiorczości w zdobywaniu dochodów 
z reklamy, działalność związana z 
wyliczaniem wskaźnika oglądalności musi 
przestrzegać następujących kryteriów:
a) niezależność podmiotów wykonujących 
badanie wskaźników oglądalności, jakości, 
upodobań i rozpowszechniania 
poszczególnych środków komunikacji od 
wszystkich podmiotów uczestniczących
b) reprezentatywność organów zarządzania 
(komisji techniczno-naukowych i/lub 
komisji kontroli): muszą w nich znajdować 
się przedstawiciele wszystkich 
zainteresowanych i uczestniczących 
podmiotów (operatorów, rynku, 
konsumentów), a nie w sposób 
ograniczający wszystkich ośrodków 
nadawczych;
c) przejrzystość komisji technicznych, 
którym należy przyznać rzeczywiste 
uprawnienia w dziedzinie zbierania danych, 
bez jakiejkolwiek ingerencji o charakterze 
technicznym czy zarządzającym ze strony 
rady administracyjnej.”

Or. it
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 311
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17A (nowy)

Artykuł 22 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(17a) Artykuł 22 otrzymuje następujące 
brzmienie:
1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu 
zagwarantowania, że medialne usługi 
audiowizualne podlegające ich jurysdykcji 
nie zawierają żadnych programów 
mogących mieć poważny i zarazem 
szkodliwy wpływ na fizyczny, psychiczny 
lub moralny rozwój małoletnich, w 
szczególności programów pornograficznych 
lub przedstawiających zbędną przemoc.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
obejmują także inne programy, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój 
fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój 
małoletnich, za wyjątkiem okoliczności, w 
których poprzez dobór odpowiedniego czasu 
emisji lub zastosowanie środków 
technicznych zagwarantuje się, iż małoletni 
znajdujący się w pobliżu nie będą mieli 
dostępu wzrokowego ani słuchowego 
kontaktu z treścią takich medialnych usług 
audiowizualnych.

3. Ponadto, w przypadkach, gdy takie 
usługi nie są kodowane, państwa 
członkowskie zagwarantują, że będą one 
poprzedzone ostrzegawczym sygnałem 
dźwiękowym lub oznaczone symbolem 
wizualnym w trakcie ich trwania.

Or. en

Uzasadnienie

W zakres niniejszego artykułu powinny również wchodzić usługi nielinearne. Jest 
niezaprzeczalnym faktem, że pornografia i przemoc pojawiają się przede wszystkim za 
pośrednictwem tego rodzaju usług, a w dzisiejszych czasach małoletni mają do nich ułatwiony 
dostęp. Transmisje telewizyjne są już regulowane przepisami w większym czy mniejszym 
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stopniu chroniącymi małoletnich. Należy podjąć działania w zakresie tego nowego rodzaju 
usług.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 312
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17B (nowy)

Artykuł 22 ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

(17b) artykuł 22 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
"1. Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu 
zagwarantowania, iż nadawcy podlegający 
ich ustawodawstwu nie nadają żadnych 
programów mogących mieć poważny i 
zarazem szkodliwy wpływ na psychiczny, 
umysłowy lub moralny rozwój małoletnich, 
w szczególności programów 
pornograficznych lub przedstawiających 
zbędną przemoc. Oprócz dostawcy usług 
medialnych odpowiedzialność za programy 
uznane za szkodliwe ponosi nadawca 
telewizyjny”.

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 313
ARTYKUŁ 1 PUNKT 18A (nowy)

Artykuł 22c (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(18a) Dodaje się art. 22c w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 22 c
Państwa członkowskie gwarantują 
wykonalność środków, o których mowa w 
art. 22 poprzez identyfikację podmiotów, na 
których spoczywa taki obowiązek (krajowe 
organy regulacyjne lub inne podmioty) oraz 
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określają odpowiednie sankcje.”

Or. it

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

Poprawka 314
ARTYKUŁ 1 PUNKT 19

Artykuł 23a ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

W ust. 1 pojęcie „przedstawiciele 
właściwych organów państw 
członkowskich” zastępuje się pojęciem 
„przedstawiciele właściwych krajowych 
organów regulacyjnych, przewidzianych w 
art. 23b.”

Or. it

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 315
Artykuł 1 punkt 20

Artykuł 23 b ustęp -1 a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

-1a. Rzeczywisty nadzór podstawowych 
praw i wolności należy bezpośrednio do 
sądów powszechnych.
W związku z powyższym nie można 
zamknąć przedsiębiorstwa audiowizualnego 
ani wstrzymać transmisji, ani ich 
ograniczyć bez orzeczenia sądu.

Or. es

Uzasadnienie

Ochrona praw podstawowych powinna być zastrzeżona wyłącznie dla sądów i dlatego też nie 
może być ona zadaniem krajowych organów regulacyjnych. Dyrektywa powinna być 
gwarancją wobec ewentualnych prób przekroczenia wyraźnie ustalonych uprawnień przez 
krajowe organy regulacyjne oraz wobec naruszania praw ujętych w Karcie Praw 
Podstawowych oraz w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Najbardziej 
prestiżowe instytucje prasowe, świadome możliwości niepożądanych działań w tym zakresie, 
wyraźnie zwróciły się o uniemożliwienie organom regulacyjnym nakładania sankcji 
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ograniczających normalne wykonywanie podstawowego prawa, jakim jest wolność słowa. 
Jedynie sąd może orzec, czy jakiś środek przekazu powinien zostać ukarany wstrzymaniem 
transmisji z powodu naruszenia podstawowych praw.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 316
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie gwarantują 
niezależność krajowych organów 
regulacyjnych i zapewniają, że korzystają 
one ze swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty.

1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu powołania 
krajowych organów regulacyjnych, 
zapewniają ich niezależność i gwarantują, 
że korzystają one ze swoich uprawnień w 
sposób bezstronny i przejrzysty.

Or. it

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

Poprawka 317
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie gwarantują
niezależność krajowych organów 
regulacyjnych i zapewniają, że korzystają 
one ze swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty.

1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu powołania 
krajowych organów regulacyjnych, 
zapewniają ich niezależność i gwarantują, 
że korzystają one ze swoich uprawnień w 
sposób bezstronny i przejrzysty.

Or. it

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 318
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 1 (Dyrektywa 89/552/EWG)

1. Państwa Członkowskie gwarantują 
niezależność krajowych organów 
regulacyjnych i zapewniają, że korzystają 

1. W razie ustanowienia przez państwa 
członkowskie krajowych organów 
regulacyjnych państwa członkowskie 
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one ze swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty.

gwarantują ich niezależność i zapewniają, że 
korzystają one ze swoich uprawnień w 
sposób bezstronny i przejrzysty.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do ustanowienia krajowych organów 
regulacyjnych. W tym zakresie brzmienie wniosku Komisji wymaga korekty.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 319
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
nałożony zostanie obowiązek czuwania nad 
przestrzeganiem postanowień niniejszej 
dyrektywy, w szczególności zaś tych 
odnoszących się do ochrony godności 
małoletnich, swobody wypowiedzi, 
pluralizmu mediów, godności człowieka, 
zasady niedyskryminacji, ochrony osób 
słabych. Do państw członkowskich należy 
ustalenie, komu powierzyć taki obowiązek.

Or. it

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

Poprawka 320
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 1a (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

1a. Państwa członkowskie powierzają 
krajowym organom regulacyjnym 
obowiązek czuwania nad przestrzeganiem 
postanowień niniejszej dyrektywy, w 
szczególności zaś tych odnoszących się do 
swobody wypowiedzi, pluralizmu mediów, 
godności człowieka, zasady 
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niedyskryminacji, ochrony osób słabych.

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 321
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 23b ustęp 2 (Dyrektywa 89/552/EWG)

2. Krajowe organy regulacyjne przekazują
sobie nawzajem i Komisji informacje 
niezbędne do stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy.”;

2. Informacje niezbędne do stosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy muszą być 
dostępne na poziomie państw 
członkowskich i Komisji.”

Or. it

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

Poprawka 322
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20A (nowy)

Artykuł 23ba (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(20a) Dodaje się art. 23ba w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 23ba
1. Państwa członkowskie podejmują kroki 
niezbędne w celu zagwarantowania 
pluralizmu informacji w sieci radiowo-
telewizyjnej. Państwa członkowskie 
zakazują zwłaszcza tworzenia i 
utrzymywania pozycji dominującej na 
rynku telewizyjnym oraz na rynkach z nim 
zwiazanych.
2. Państwa członkowskie dokładają starań 
w celu zagwarantowania przestrzegania 
neutralności informacji dostarczanych 
przez władze państwowe oraz ustalają 
odpowiednie środki pozwalające na 
uniknięcie sytuacji, w których ewentualne 
nadużycia pozycji rządu mogłyby mieć 
wpływ na informacje przekazywane przez 
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media.
3. Państwa członkowskie zakazują osobom 
pełniącym funkcje rządowe, ich 
współmałżonkom lub krewnym w drugiej 
linii, a także kontrolowanym przez nich 
firmom, zajmowania lub utrzymywania 
pozycji kontrolującej w przedsiębiorstwach 
działających na rynku radiowo-
telewizyjnym i na rynkach z nim 
związanych.”

Or. it

Uzasadnienie

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 323
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20A (nowy)

Artykuł 23ba (nowy) ustęp 1 (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

(20a) Dodaje się art. 23ba w następującym 
brzmieniu:
"1. Państwa członkowskie podejmują kroki 
niezbędne w celu zagwarantowania 
pluralizmu informacji w sieci radiowo-
telewizyjnej. Państwa członkowskie 
zakazują zwłaszcza tworzenia i 
utrzymywania pozycji dominującej na 
rynku telewizyjnym oraz na rynkach z nim 
zwiazanych.”

Or. it
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 324
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20A (nowy)

Artykuł 23ba (nowy) ustęp 2 (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

"2. Państwa członkowskie dokładają starań 
w celu zagwarantowania przestrzegania 
neutralności informacji dostarczanych 
przez władze państwowe oraz ustalają 
odpowiednie środki pozwalające na 
uniknięcie sytuacji, w których ewentualne 
nadużycia pozycji rządu mogłyby mieć 
wpływ na informacje przekazywane przez 
media.”

Or. it

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 325
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20A (nowy)

Artykuł 23ba (nowy) ustęp 3 (nowy) (Dyrektywa 89/552/EWG)

"3. Wykonywanie prawa do informacji jest 
zawsze utrzymywane w równowadze z 
ochroną prywatności osób 
zainteresowanych i nigdy nie stoi w 
sprzeczności z obowiązkiem szanowania 
godności człowieka, w szczególności zaś 
małoletnich. W tym ostatnim przypadku 
należało będzie zawsze odwoływać się do 
konwencji międzynarodowych w tej 
dziedzinie, do kodeksów etyki lub innych 
rodzajów samoregulacji, które działający w 
środowisku informacji opracowali w 
poszczególnych państwach europejskich.”

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe jest potwierdzenie, że zwłaszcza w dziedzinie środków informacji tak bardzo 
inwazyjnych i technologicznie zaawansowanych nieprzekraczalną granicą prawa do bycia 
poinformowanym jest poszanowanie godności człowieka i jego nienaruszalnej sfery 
prywatności.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 326
ARTYKUŁ 2

Załącznik „Dyrektywy i rozporządzenia” artykuł 3 litera (a) punkt 4 (Rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004

„4. Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 
października 1989 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej: art. 
3g do 3h oraz art. 10 do 20 Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą …/…/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.”

„4. Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 
października 1989 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej: art. 
3c i 3g do 3h oraz art. 10 do 20 Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą …/…/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.”

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość łatwego, bezpośredniego i stałego rozpoznania dostawców medialnych usług 
audiowizualnych wiąże się w sposób niezaprzeczalny z ochroną interesów konsumenta, 
dlatego należy to jasno uwzględnić w załączniku „dyrektywy i rozporządzenia”.


