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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 172
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (A)

Člen 2, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

(a) v odstavku 1 se izraz „televizijske 
programske vsebine, ki jih oddajajo 
izdajatelji televizijskih programov“ 
nadomesti z izrazom „avdiovizualne 
medijske storitve, ki jih predvajajo 
ponudniki medijskih storitev“ in izraz 
„programi“ se nadomesti z izrazom 
„avdiovizualne medijske storitve“;

(a) v odstavku 1 se izraz „televizijske 
programske vsebine, ki jih oddajajo 
izdajatelji televizijskih programov“ 
nadomesti z izrazom „linearne
avdiovizualne medijske storitve, ki jih 
predvajajo ponudniki medijskih storitev“ in 
izraz „programi“ se nadomesti z izrazom 
„avdiovizualne medijske storitve“;

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog spremembe 173
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (A A) (novo)

Člen 2, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(aa) K členu 2 se doda naslednji odstavek 1 
a:
1a. Države članice in Komisija zagotavljajo 
(ob spoštovanju recipročnih pristojnosti) 
pluralnost avdiovizualnih komunikacijskih 
storitev, njihovo svobodo in neodvisnost.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 174
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (B)

Člen 2, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

(b) v odstavku 2 se izraz „izdajatelji“ 
nadomesti z izrazom „ponudniki medijskih 
storitev“;

(b) v odstavku 2 se izraz „izdajatelji“ 
nadomesti z izrazom „linearni ponudniki 
medijskih storitev“;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 175
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C)

Člen 2, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

(c) v odstavku 3 se izraz „izdajatelj“ 
nadomesti z izrazom „ponudnik medijskih 
storitev“; izraz „uredniške odločitve v zvezi 
s programskimi shemami“ se nadomesti z 
izrazom „uredniške odločitve v zvezi z 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami“; 
izraz „dejavnosti razširjanja televizijskega 
programa“ se nadomesti z izrazom 

(c) v odstavku 3 se izraz „izdajatelj“ 
nadomesti z izrazom „linearni ponudnik 
medijskih storitev“; izraz „uredniške 
odločitve v zvezi s programskimi shemami“ 
se nadomesti z izrazom „uredniške odločitve 
v zvezi z linearnimi avdiovizualnimi 
medijskimi storitvami“; izraz „dejavnosti 
razširjanja televizijskega programa“ se 
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„dejavnosti avdiovizualnih medijskih 
storitev“ in izraz „v kateri je začel razširjati 
program“ se nadomesti z izrazom „v kateri 
je začel svojo dejavnost“, izraz „odločitve v 
zvezi s programskimi shemami“ pa se 
nadomesti z „odločitve v zvezi z 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami“.

nadomesti z izrazom „dejavnosti linearnih
avdiovizualnih medijskih storitev“ in izraz 
„v kateri je začel razširjati program“ se 
nadomesti z izrazom „v kateri je začel svojo 
dejavnost“, izraz „odločitve v zvezi s 
programskimi shemami“ pa se nadomesti z 
„odločitve v zvezi z linearnimi
avdiovizualnimi medijskimi storitvami“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 176
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C A ) (novo)

Člen 2, odstavek 3 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(ca) Doda se naslednji odstavek 3a:
3a. Države članice lahko za nelinearne 
storitve sprejmejo ukrepe v skladu z 
odstavki 3 do 5 člena 3 in členom 12(3) 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/31/ES (direktiva o elektronskem 
poslovanju).

Or. de

Obrazložitev

V novem odstavku člena 2 je treba pojasniti, da imajo države članice tudi pri nelinearnih 
storitvah možnost določiti omejitve, kot je bilo to doslej mogoče na podlagi direktive o 
elektronskem poslovanju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 177
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C A) (novo)

Člen 2, odstavek 3 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(ca) Vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a. Kadar ima ponudnik medijskih storitev 
statutarni sedež v eni državi članici, glavni 
del njegovih finančnih sredstev pa izhaja iz 
avdiovizualnih storitev, linearnih ali 
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nelinearnih, ki jih ponuja v drugi državi 
članici, se šteje, da ima sedež v slednji 
državi članici, kjer se odvija glavni del 
njegove dejavnosti.“

Or. fr

Obrazložitev

Določanju, v kateri državi ima ponudnik storitev sedež, je treba dodati gospodarsko merilo, 
saj je nevtralno in učinkovito.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 178
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (E)

Člen 2, odstavek 5 (Direktiva 89/552/EGS)

(e) V odstavku 5 se izraz „izdajatelj 
televizijskega programa“ nadomesti z 
izrazom „ponudnik medijskih storitev“ in 
„člen 52“ se nadomesti s „člen 43“. 

(e) V odstavku 5 se izraz „izdajatelj 
televizijskega programa“ nadomesti z 
izrazom „ponudnik avdiovizualnih
medijskih storitev“ in „člen 52“ se 
nadomesti s „člen 43“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 179
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (F)

Člen 2, odstavek 6, pododstavka 1 a in 1 b (novo)(Direktiva 89/552/EGS)

Ta direktiva se ne uporablja za storitve, pri 
katerih je linearna avdiovizualna vsebina 
zgolj postranskega pomena in ni njen 
glavni namen.
Ta direktiva ne zajema elektronskih različic 
časopisov, periodičnega tiska, revij, 
dnevnikov ali knjig, če je vizualna vsebina 
pretežno statična.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 180
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (G)

Člen 2, odstavek 7 (Direktiva 89/552/EGS)

“7. Država članica lahko, da se prepreči 
zloraba ali goljufivo ravnanje, sprejme 
ustrezne ukrepe proti ponudniku medijske 
storitve s sedežem v drugi državi članici, ki 
vse svoje dejavnosti ali njihov večji del 
usmerja na ozemlje prve države članice. To 
dokaže prva država članica za vsak primer 
posebej.

“7. Država članica lahko, da se prepreči 
zloraba ali goljufivo ravnanje na področju 
javnega reda, ki ga ta direktiva ne 
obravnava, sprejme ustrezne ukrepe proti 
ponudniku medijske storitve s sedežem v 
drugi državi članici, ki vse svoje dejavnosti 
ali njihov večji del usmerja na ozemlje prve 
države članice. To dokaže prva država 
članica za vsak primer posebej. Države 
članice ne ovirajo prostega pretoka storitev 
z utemeljitvami, ki spadajo na področje, ki 
ga usklajuje ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 181
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B)

Člen 2a, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

(b) v odstavku 2 se „člen 22a“ nadomesti s 
„člen 3e“.

(b) Člena 2 in 3 se nadomestita z 
naslednjim:
2. Države članice smejo začasno odstopati 
od odstavka 1, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) avdiovizualna medijska storitev, ki 
prihaja iz druge države članice, očitno, 
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resno in huje krši člen 22 (1) ali (2) in/ali 
člena 3d in3 e;
(b) v zadnjih 12 mesecih je ponudnik 
medijske storitve določbo (določbe) iz točke 
(a) kršil v vsaj še dveh primerih;

(c) zadevna država članica ponudnika 
medijske storitve in Komisijo pisno 
obvestila o domnevnih kršitvah in o 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti, če se 
takšna kršitev ponovi;
(d) posvetovanja z državo članico, ki 
oddaja, in s Komisijo se v 15 dneh od 
obvestila iz točke (c) niso končala z mirno 
poravnavo, domnevna kršitev pa ostaja.
Komisija v dveh mesecih po tem, ko so jo 
države članice obvestile o sprejetih ukrepih, 
odloči, ali so ti ukrepi skladni s pravom 
Skupnosti. Če Komisija odloči, da niso, bo 
morala država članica nemudoma opustiti 
zadevne ukrepe.
3. Odstavek 2 ne vpliva na noben postopek, 
pravno sredstvo ali sankcijo, ki se 
uporablja za zadevne kršitve v državi 
članici, pod katere jurisdikcijo je zadevni 
ponudnik medijske storitve.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja v prvem odstavku in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni skladno s tem, zajemajo vse 
avdiovizualne medijske storitve in ne le televizijskega oddajanja. Še posebej zaradi  zaščite 
mladoletnikov mora ta člen obravnavati tudi nelinearne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 182
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice lahko od ponudnikov 
medijskih storitev pod svojo jurisdikcijo 
zahtevajo, da na področjih, ki jih zajema ta 
direktiva, ravnajo v skladu z natančnejšimi 
ali strožjimi pravili.

1. Države članice lahko od ponudnikov 
medijskih storitev pod svojo jurisdikcijo
zahtevajo, da na področjih, ki jih zajema ta 
direktiva, ravnajo v skladu z natančnejšimi 
ali strožjimi pravili, vendar pa ta pravila ne 
morejo veljati za ponudnike medijskih 
storitev, ki oddajajo iz druge države članice, 
v skladu z načelom države izvora.
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Or. en

Obrazložitev

Načelo države izvora mora veljati, da se ponudnikom storitve zagotovi osnovna raven pravne 
varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 183
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Države članice s primernimi sredstvi v 
okviru svoje zakonodaje zagotovijo, da 
ponudniki medijskih storitev pod njihovo 
jurisdikcijo učinkovito izpolnjujejo določbe 
te direktive.

2. Države članice s primernimi sredstvi v 
okviru svoje zakonodaje zagotovijo, da 
ponudniki medijskih storitev pod njihovo 
jurisdikcijo učinkovito izpolnjujejo določbe 
te direktive. V nasprotnem primeru so 
predvidene ustrezne sankcije, vse do 
prekinitve ali preklica dovoljenja za 
predvajanje televizijskih programov.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 184
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 2 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

2a. Države članice vsako leto pošljejo 
institucijam Skupnosti informacije o 
izvajanju direktive.

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 185
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

3. Za dosego cilja iz odstavka 2 države
članice spodbujajo koregulativno in/ali
samoregulativno ureditev na področjih, ki 
jih usklajuje ta direktiva. Te ureditve so 
takšne, da jih glavne interesne skupine na 
splošno sprejemajo ter da zagotavljajo 
učinkovito izvajanje.“

Or. en

Obrazložitev

Tako koregulacija kot samoregulacija sta učinkovita načina izvajanja in uveljavljanja ciljev 
te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 186
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

3. Države članice na področjih, ki jih 
usklajuje ta direktiva, spodbujajo 
koregulacijske in samoregulacijske 
ureditve na nacionalni ravni kot regulativni 
instrument, ki temelji na sodelovanju med 
državnimi organi in samoregulacijo.  Te 
ureditve so takšne, da jih glavne interesne 
skupine na splošno sprejemajo ter da 
zagotavljajo učinkovito izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 187
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

3. Države članice za uvedbo in izvajanje 
določb te direktive spodbujajo sisteme 
samoregulacije in koregulacije. Sistemi so 
takšni, da jih glavne interesne skupine v 
posamezni državi članici na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da izraz koregulacija zajema tudi samonadzor oz. samoregulacijo, če 
imajo države članice končno odgovornost. Poleg tega se izraz "splošno sprejemajo" nanaša 
samo na splošno priznavanje v državi članici in ne v celotni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 188
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

3. Za dosego ciljev te direktive lahko države 
članice spodbujajo samoregulativno in/ali 
koregulativno ureditev na področjih, ki jih 
usklajuje ta direktiva. Te ureditve so takšne, 
da jih glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

Or. en

Obrazložitev

Številne države članice so že vzpostavile dobro delijoče samoregulativne instrumente, ki 
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rešujejo  vprašanja medijske politike, obravnavana v tej direktivi. Nadaljnje delovanje teh 
samoregulativnih instrumentov ne bi smelo biti vprašljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 189
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 
izvajanje.“

3. Države članice spodbujajo 
samoregulativno in koregulativno ureditev 
na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva. Te 
ureditve so takšne, da jih glavne interesne 
skupine na splošno sprejemajo ter da 
zagotavljajo učinkovito izvajanje.“

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 190
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice spodbujajo koregulativno 
ureditev na področjih, ki jih usklajuje ta 
direktiva. Te ureditve so takšne, da jih 
glavne interesne skupine na splošno 
sprejemajo ter da zagotavljajo učinkovito 

3. Države članice spodbujajo 
samoregulativno in koregulativno ureditev 
na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva. Te 
ureditve so takšne, da jih glavne interesne 
skupine na splošno sprejemajo ter da 
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izvajanje.“ zagotavljajo učinkovito izvajanje.“

Or. it

Obrazložitev

Treba je poudariti, da sta zlasti v primeru zelo razširjenih in tehnološko izpopolnjenih 
medijev človekovo dostojanstvo in nedotakljivost njegove zasebnosti meja, ki je pravica do 
informiranosti ne sme prekoračiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 191
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 
prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

1. Ob upoštevanju pogodbenih sporazumov 
med zadevnimi izdajatelji televizijskih 
programov lahko države članice pravično, 
primerno in nediskriminatorno ter proti
primernemu nadomestilu zagotovijo, da za 
namene kratkega poročanja izdajatelji 
televizijskih programov, ki imajo sedež v 
drugih državah članicah, niso prikrajšani za 
dostop do dogodkov velikega javnega 
interesa, ki jih prenašajo izdajatelji pod 
njihovo jurisdikcijo.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do kratkega poročanja se navadno uveljavlja z dvostranskimi pogodbenimi 
sporazumi, bi moralo biti razvidno tudi iz besedila direktive. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 192
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov in tiskovne agencije, ki delujejo 
v imenu izdajateljev, ki imajo sedež v drugih 
državah članicah, niso prikrajšani za dostop 
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prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

do dogodkov velikega javnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 193
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 
prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

1. Države članice s pravičnimi nadomestili
in nediskriminatorno zagotovijo, da za 
namene kratkega poročanja izdajatelji 
televizijskih programov, ki imajo sedež v 
drugih državah članicah, niso prikrajšani za 
dostop do dogodkov velikega javnega 
interesa, ki jih prenašajo izdajatelji pod 
njihovo jurisdikcijo.

Or. en

Obrazložitev

Kratki odlomki morajo biti na voljo ostalim, tudi agencijam, če so pravice pošteno plačane in 
javno priznane. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 194
ČLEN 1, TOČKA 6
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Člen 3b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 
prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

1. Vsaka država članica pravično, primerno 
in nediskriminatorno zagotovi, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 
prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se s to direktivo po vsej Skupnosti uvaja pravica do kratkega poročanja.

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

Predlog spremembe 195
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

. 1a. Države članice lahko predlagajo, da 
izdajatelji televizijskih programov pod 
njihovo jurisdikcijo nimajo izključne 
pravice do predvajanja dogodkov velikega 
družbenega pomena, ki niso na seznamu iz 
člena 3a, zaradi pomembnosti, pa tudi 
zaradi časovne nepredvidljivosti dogodka. 
Take zahteve se obravnava po hitrem 
postopku, po vzoru iz člena 3 b, odstavek 2.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 196
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1a. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da pooblaščeni 
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izdajatelji televizijskih programov pod
njihovo jurisdikcijo in tisti, ki so 
ustanovljeni v drugi državi članici, niso 
prikrajšani za dostop do dogodkov velikega 
javnega interesa, ki jih prenašajo izdajatelji 
pod njihovo jurisdikcijo ter da za to 
prejmejo primerno plačilo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije o pravici do kratkega poročanja državljanom ne zagotavlja dostopa do 
informacij o dogodkih velikega javnega interesa. Zato je treba torej v celotni Skupnosti 
uveljaviti pravico do kratkega poročanja.  Tak ukrep bi pripomogel tudi k še vedno 
aktualnemu usklajevanju direktive ES z ustrezno konvencijo Sveta Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 197
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Novice za kratko poročanje lahko 
izdajatelji televizijskih programov prosto 
izberejo iz signala izdajatelja, ki jih prenaša, 
pri čemer navedejo vsaj vir.

2. Pooblaščeni izdajatelji televizijskih 
programov lahko prosto izberejo novice za 
kratko poročanje  iz signala izdajatelja, ki 
jih prenaša, pri čemer navedejo vsaj vir, 
lahko pa sami pridobijo dovoljenje za 
dostop do dogodka za kratko poročanje.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do samega dogodka je lahko alternativa za pridobivanje materiala, potrebnega za 
pravico do kratkega poročanja.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 198
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Novice za kratko poročanje lahko 
izdajatelji televizijskih programov prosto 

2. Novice za kratko poročanje lahko 
izdajatelji televizijskih programov ali prosto 
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izberejo iz signala izdajatelja, ki jih prenaša, 
pri čemer navedejo vsaj vir.

izberejo iz signala izdajatelja, ki jih prenaša, 
pri čemer navedejo vsaj vir, ali v skladu z 
nacionalnim pravom za namene 
predvajanja sami dobijo dostop do dogodka.

Or. de

Obrazložitev

Pristojnost odločanja, ali se pravica do kratkega poročanja zagotovi s fizičnim dostopom ali z 
dostopom do signala, morajo imeti države članice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 199
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3b, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Novice za kratko poročanje lahko 
izdajatelji televizijskih programov prosto 
izberejo iz signala izdajatelja, ki jih prenaša, 
pri čemer navedejo vsaj vir.

2. Izdajatelji televizijskih programov lahko 
prosto izberejo, da bodo predvajali kratke 
novice iz signala izdajatelja, ki jih prenaša, 
pri čemer morajo navesti vsaj vir.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 200
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3c, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo omogočijo prejemnikom 
storitve lahek, neposreden in stalen dostop 
vsaj do naslednjih informacij:

Države članice z ustreznimi sredstvi
zagotovijo, da ponudniki linearnih
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo omogočijo prejemnikom 
storitve lahek, neposreden in stalen dostop 
vsaj do naslednjih informacij:

Or. en
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Obrazložitev

Državi članici omogoča izbiro med uporabo samoregulacije in koregulacije.

Direktiva velja samo za linearne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 201
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3c, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo omogočijo prejemnikom 
storitve lahek, neposreden in stalen dostop 
vsaj do naslednjih informacij:

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo omogočijo prejemnikom 
storitve lahek, neposreden in stalen dostop 
na digitalnem naslovu vsaj do naslednjih 
informacij:

Or. es

Obrazložitev

Že zaradi prihranka časa bi bilo koristno, če bi uporabnikom dali podrobne informacije preko 
mehanizmov, ki po nepotrebnem ne podaljšujejo uvodnega in zaključnega dela oddaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 202
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3c, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo omogočijo prejemnikom 
storitve lahek, neposreden in stalen dostop 
vsaj do naslednjih informacij:

Države članice z ustreznimi sredstvi
zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
omogočijo prejemnikom storitve lahek, 
neposreden in stalen dostop vsaj do 
naslednjih informacij:

Or. en
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Obrazložitev

Besedišče mora biti dosledno in državam članicam omogočati prožnost pri uporabi 
koregulacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 203
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3c, odstavek 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) geografski naslov, na katerem ima 
ponudnik medijske storitve svoj sedež;

(b) geografski in poštni naslov, na katerem 
ima ponudnik medijske storitve svoj sedež;

Or. en

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

Predlog spremembe 204
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3c, točka (d a ) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(da) navedba vsebin, ki niso primerne za 
mladoletnike, ali učinkoviti sistemi za 
omejevanje dostopa, ki mladoletnikom 
preprečujejo dostop do informacij, ki bi 
lahko resno škodovale njihovemu 
psihofizičnemu razvoju.

Or. it

Obrazložitev

Člen 3 (c) določa nekaj osnovnih predpisov za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev; ti 
predpisi se ne morejo nanašati samo na preprosto prepoznavanje ponudnikov, temveč morajo 
od njih tudi zahtevati, da uporabijo dejanske ukrepe za zaščito mladoletnikov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 205
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice z ustreznimi ukrepi
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Države članice z ustreznimi sredstvi
zagotovijo, da zaradi dostopa do linearnih
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Državi članici omogoča izbiro med uporabo samoregulacije in koregulacije.

Direktiva  velja  samo za linearne storitve.

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

Predlog spremembe 206
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
telesni, duševni ali moralni razvoj 
mladoletnikov.

1. Prepovedane so programske vsebine ali 
avdiovizualne medijske storitve, ki bi resno 
škodovale telesnemu, duševnemu ali 
moralnemu razvoju mladoletnikov.

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo izvajanje omenjene prepovedi.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 207
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d (Direktiva 89/552/EGS)
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Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Države članice z ustreznimi sredstvi
zagotovijo, da zaradi dostopa do  
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Besedišče mora biti dosledno in državam članicam zagotoviti prožnost pri uporabi 
koregulacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 208
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev in
avdiovizualnih komercialnih sporočil pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Oblika tega člena je preveč omejujoča. Zaščita dobrobiti mladoletnikov je preveč pomembna, 
da bi sklepali kompromise, ne glede na obliko avdiovizualne medijske storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 209
ČLEN 1, TOČKA (6)

Člen 3d, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Zagotovijo predvsem, da se ne dovolijo 
komercialna sporočila, sponzoriranje, 
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oglaševanje ali promocijsko prikazovanje 
izdelkov, izdelanih v pogojih, ki so v 
nasprotju z mednarodnim pravom, ki 
prepoveduje otroško delo.

Or. fr

Obrazložitev

Licemersko bi bilo pretvarjati se, da skrbimo za moralo mladoletnikov ob istočasnem 
usmerjanju pozornosti mladih potrošnikov na izdelke, ki jih nezakonito izdelujejo otroci.

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

Predlog spremembe 210
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo v nobenem primeru ne 
posredujejo informacij s pedo-
pornografsko vsebino, za kar so predvidene 
upravne in kazenske sankcije.

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da v številnih državah članicah izginjajo otroci ter prihaja do zločinov, 
povezanih s pedofilijo, širjenjem pornografskega materiala, spletnih strani, ki spodbujajo 
zlorabo otrok, in do povečanega nasilja nad ženskami, je čedalje bolj nujno potreben jasen in 
odločen boj proti družbenemu zlu, ki prizadene zlasti popolnoma nezaščitene in nedolžne 
starostne skupine.

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

Predlog spremembe 211
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d, odstavek 1 b (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo nudijo sisteme za 
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omejevanje dostopa do vsebin, ki bi 
škodovale psihofizičnemu razvoju 
mladoletnikov.

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da v številnih državah članicah izginjajo otroci ter prihaja do zločinov, 
povezanih s pedofilijo, širjenjem pornografskega materiala, spletnih strani, ki spodbujajo 
zlorabo otrok, in do povečanega nasilja nad ženskami, je čedalje bolj nujno potreben jasen in 
odločen boj proti družbenemu zlu, ki prizadene zlasti popolnoma nezaščitene in nedolžne 
starostne skupine.

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

Predlog spremembe 212
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3d, odstavek 1 c (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice pozivajo ponudnike 
avdiovizualnih medijskih storitev, naj 
spodbujajo informacijske kampanje za 
preprečevanje nasilja nad ženskami in 
mladoletniki, kjer je to možno v 
sodelovanju z javnimi ali zasebnimi 
združenji in subjekti, ki delujejo na tem 
področju.

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da v številnih državah članicah izginjajo otroci ter prihaja do zločinov, 
povezanih s pedofilijo, širjenjem pornografskega materiala, spletnih strani, ki spodbujajo 
zlorabo otrok, in do povečanega nasilja nad ženskami, je čedalje bolj nujno potreben jasen in 
odločen boj proti družbenemu zlu, ki prizadene zlasti popolnoma nezaščitene in nedolžne 
starostne skupine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 213
ČLEN 1, TOČKA 6



PE 378.524v03-00 22/82 AM\630521SL.doc

SL

Člen 3e (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice s primernimi sredstvi 
zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve in avdiovizualna komercialna 
sporočila, ki jih omogočajo ponudniki pod 
njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo 
nestrpnosti zaradi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

1. Prepovedane so programske vsebine ali 
avdiovizualne medijske storitve in 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki v 
kakršni koli obliki spodbujajo nestrpnost 
zaradi spola, rasne ali etnične pripadnosti, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti.

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo izvajanje omenjene prepovedi.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 214
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3e (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice s primernimi sredstvi 
zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve in avdiovizualna komercialna 
sporočila, ki jih omogočajo ponudniki pod 
njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo 
nestrpnosti zaradi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Države članice s primernimi sredstvi 
zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve in avdiovizualna komercialna 
sporočila, ki jih omogočajo ponudniki pod 
njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo 
nestrpnosti zaradi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
Vendar pa morajo ponudnikom medijskih 
storitev zagotoviti motivacijo in podpirati 
njihova prizadevanja za širjenje dostopnosti 
za invalidne, telesno ali duševno prizadete 
osebe.

Or. fr

Obrazložitev

Ni dovolj le uveljaviti prepoved diskriminatorne vsebine, treba je konkretno prikazati 
socialni, pa tudi gospodarski in kulturni pomen, ki ga ima dostop do programov za invalidne 
in starejše osebe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 215
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6.

črtano

2. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ne predvajajo kinematografskih del zunaj 
časa, dogovorjenega z imetniki pravic.
3. Države članice Komisijo najpozneje ob 
koncu četrtega leta po sprejetju te direktive 
in vsaka tri leta obvestijo o izvajanju 
ukrepa iz odstavka 1. 
4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 
predložijo države članice, poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi 
odstavka 1, pri čemer upošteva tržni in 
tehnološki razvoj.

Or. es

Obrazložitev

S specializacijo storitev nastajajo tematski kanali, z digitalnim obdobjem pa se razpon tako 
linearnih kot nelinearnih storitev širi, zato je uporaba kvot vse bolj nepotrebna. Ponudnikom 
bi morali interesi uporabnikov, ne pa zakonodajalca, narekovati, kakšne vrste storitev naj 
nudijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 216
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 

črtano
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člena 6. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 13, ki pojasnjuje razširitev direktive na nelinearne storitve. 
Določbe o kvotah za linearne storitve so zapisane v členih 4 in 5 sedanje direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 217
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6. 

1. Države članice spodbujajo ponudnike
medijskih storitev, da pod njihovo 
jurisdikcijo ustrezno uveljavljajo, kadar je to 
izvedljivo, produkcijo in dostop do 
evropskih del iz člena 6.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 218
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo,
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo produkcijo in dostop 
do evropskih del iz člena 6.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 219
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6. 

1. Države članice spodbujajo ponudnike
medijskih storitev, da pod njihovo 
jurisdikcijo uveljavljajo, kadar je to 
izvedljivo, produkcijo in dostop do 
evropskih del iz člena 6.

Or. en

Obrazložitev

Trg nelinearnih storitev je na zelo zgodnji stopnji razvoja. Določanje kulturnih kvot in 
finančnih prispevkov, če je to sploh mogoče, lahko ogrozi razvoj novih storitev. Zmanjševanje 
ovir pri distribuciji bi moralo imeti pozitiven učinek tudi na kulturno raznolikost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 220
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6. 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
linearnih avdioviziunalnih medijskih 
storitev pod njihovo jurisdikcijo ustrezno 
uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6.

Or. en
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Obrazložitev

Pri storitvah na zahtevo bodo potrošniki imeli na voljo mnogo širšo in bolj raznoliko ponudbo 
avdiovizualnih vsebin. Prav tako si lahko kadarkoli izberejo katerokoli vsebino. Tako 
postanejo obveznosti glede kvot in produkcije v nelinearnem svetu odveč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 221
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Za nelinearne storitve lahko to 
uveljavljanje poteka zlasti na sledeče 
načine: minimalna vlaganja v evropske 
produkcije glede na prihodke, minimalni 
delež evropskih produkcij v katalogih z 
videi na zahtevo in privlačne predstavitve 
evropskih produkcij v elektronskih sporedih 
televizijskih programov.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru zakonskih obveznosti, ki so vključene v direktivo, morajo nelinearne storitve 
sodelovati pri podpori evropskim delom in njihovem uveljavljanju. Te storitve najpogosteje 
predlagajo velika podjetja s finančnimi zmogljivostmi, ki daleč presegajo zmogljivosti 
izdajateljev televizijskega programa, kot so telekomunikacijski operaterji, ponudniki dostopa 
do interneta, ipd. Zahtevati samo od izdajateljev televizijskega programa izpolnjevanje 
obveznosti, ki so povezane s kulturno raznolikostjo, bi lahko pomenilo resno grožnjo 
evropskemu ustvarjanju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 222
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3f, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del v 
skladu s členom 6.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo (tudi z lastnimi 
sredstvi, kadar je to izvedljivo), produkcijo 
in dostop do evropskih del v višini najmanj 
40 % predvajanih oddaj, ob spoštovanju 
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konkurence med različnimi distribucijskimi 
trgi v skladu s členom 6; to je dnevni delež, 
od katerega mora biti najmanj 20 % oddaj 
predvajanih v najbolj gledanem 
programskem pasu.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi močne ameriške, indijske, latinskoameriške in kitajske konkurence na tem področju 
potrebuje evropska industrija za svojo uveljavitev ustrezen odstotek zbranih del, ki ga bo 
dobila le, če bo zagotovila njihovo širjenje in predvajanje.

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

Predlog spremembe 223
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, uvodni del in točke (a), (b) in (c) (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z naslednjimi 
zahtevami:

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z načeli Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
zlasti z naslednjimi zahtevami:

a) avdiovizualna komercialna sporočila 
morajo biti kot takšna jasno prepoznavna;
prikrita avdiovizualna komercialna 
sporočila so prepovedana;

a) avdiovizualna komercialna sporočila ne
smejo:

(i) žaliti človekovega dostojanstva;
(ii) diskriminirati na osnovi spola, rase, 
etnične pripadnosti ali osebnega mnenja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti;

(iii) biti žaljiva do verskih ali političnih 
prepričanj;
(iv) spodbujati vedenja, škodljiva za zdravje 
ali varnost;
(v) spodbujati vedenja, škodljiva za okolje;

(b) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo uporabljati subliminalnega 
oglaševanja;

(b) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo uporabljati subliminalnega 
oglaševanja;

(c) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo:

(c) avdiovizualna komercialna sporočila 
morajo biti jasno prepoznavna; prikrita 
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(i) vsebovati diskriminacije zaradi rase, 
spola ali državljanstva;
(ii) biti žaljiva do verskih ali političnih 
prepričanj;
(iii) spodbujati vedenja, škodljiva za zdravje 
ali varnost;
(iv) spodbujati vedenja, škodljiva za okolje,

avdiovizualna komercialna sporočila so 
prepovedana;

Or. it

Točki (a) in (c) besedila, ki ga predlaga Komisija, sta postali točki (c) in (a) predloga 
spremembe Parlamenta. Bivša točka (c), ki je postala točka (a), je nato še spremenjena.

Obrazložitev

Predlog spremembe razširja določila s področja diskriminacije v skladu s členom 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in izhaja iz besedila trenutno veljavne direktive, ki je bolj 
izčrpno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 224
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z naslednjimi 
zahtevami:

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki se 
predvajajo kot del linearnih avdiovizualnih 
medijskih programov, ki jih predvajajo 
ponudniki pod njihovo jurisdikcijo, v skladu 
z naslednjimi zahtevami:

Or. en

Obrazložitev

Omejevanje opredelitve na linearna avdiovizualna komercialna sporočila bo zmanjšalo 
področje zmede pri opredelitvah komercialnih sporočil v drugi zakonodaji EU, na primer v 
direktivi o elektronskem poslovanju in v direktivi o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 225
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z naslednjimi 
zahtevami:

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z načeli Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
zlasti z naslednjimi zahtevami:

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 226
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih 
predvajajo ponudniki pod njihovo 
jurisdikcijo, v skladu z naslednjimi 
zahtevami:

Države članice zagotovijo, da so 
avdiovizualna komercialna sporočila, ki se 
predvajajo kot del linearnih avdiovizualnih 
medijskih programov, ki jih predvajajo 
ponudniki pod njihovo jurisdikcijo, v skladu 
z naslednjimi zahtevami:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 227
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) avdiovizualna komercialna sporočila (a) avdiovizualna komercialna sporočila 
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morajo biti kot takšna jasno prepoznavna; 
prikrita avdiovizualna komercialna sporočila 
so prepovedana;

morajo biti kot takšna jasno prepoznavna ter 
z optičnimi in akustičnimi sredstvi časovno 
in prostorsko povsem ločena od drugih 
delov programskih storitev; prikrita 
avdiovizualna komercialna sporočila so 
prepovedana;

Or. fr

Obrazložitev

Načelo strogega ločevanja oglaševanja od uredniških vsebin je za varstvo 
gledalcev/potrošnikov ključno in zahteva jasno identifikacijo oglaševanja z optičnimi „in“ 
akustičnimi sredstvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gianni De Michelis

Predlog spremembe 228
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) avdiovizualna komercialna sporočila 
morajo biti kot takšna jasno prepoznavna; 
prikrita avdiovizualna komercialna 
sporočila so prepovedana;

(a) avdiovizualna komercialna sporočila 
morajo biti kot takšna jasno prepoznavna; 
prikrito oglaševanje, pretirano poudarjanje 
in vključevanje izdelkov so prepovedani;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 1 novo, točki (ka) in (kb).

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 229
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (c i) (Direktiva 89/552/EGS)

(i) vsebovati diskriminacije zaradi rase, 
spola ali državljanstva;

(i) biti žaljiva do rase, spola ali 
državljanstva;

Or. en
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Obrazložitev

Prepoved oglaševanja zaradi diskriminacije je preobsežna  in bi jo bilo težko urejati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 230
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točki (c i in c ii) (Direktiva 89/552/EGS)

(i) diskriminirati zaradi rase, spola ali 
narodnosti;

(i) žaliti človekovo dostojanstvo;

(ii) biti žaljiva do verskih ali političnih 
prepričanj;

(ii) kršiti pravice otrok;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Predlog spremembe 231
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (c ii) (Direktiva 89/552/EGS)

(ii) biti žaljiva do verskih ali političnih 
prepričanj;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za vse avdiovizualne medijske storitve in za avdiovizualna komercialna sporočila bi bil 
potreben skupen standard zaščite, zato predlagamo to spremembo, s katero se bomo izognili 
nadaljnjim omejitvam v primerjavi s komunikacijo, povezano s svobodo tiska. Človekovo 
dostojanstvo ostaja pomembno vprašanje zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 232
ČLEN 1, TOČKA 6
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Člen 3g, točka (c iv) (Direktiva 89/552/EGS)

(iv) spodbujati vedenja, škodljivega za 
okolje,

(iv) spodbujati vedenja, izjemno škodljivega 
za okolje,

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije je preveč daljnosežno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 233
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo spodbujati 
mladih, da zaradi svoje neizkušenosti in 
lahkovernosti kupujejo proizvode ali 
storitve, jih neposredno spodbujajo, da 
prepričujejo starše ali druge, da kupujejo 
oglaševano blago ali storitve, izkoriščajo 
zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali 
druge osebe, ali nepremišljeno prikazujejo 
mlade v nevarnih situacijah.

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo neposredno 
ali posredno spodbujati mladih, da kupujejo 
proizvode ali storitve, jih neposredno ali 
posredno spodbujajo, da prepričujejo starše 
ali druge, da kupujejo oglaševano blago ali 
storitve, izkoriščajo zaupanje mladoletnikov 
v starše, učitelje ali druge osebe, ali 
prikazujejo mlade v nevarnih situacijah,
razen če je to utemeljeno z namenom 
učenja ali usposabljanja;
države članice morajo spodbujati 
ponudnike avdiovizualnih medijskih 
storitev, naj razvijejo pravila ravnanja za 
otroške programske vsebine, ki vsebujejo 
ali so prekinjene z oglaševanjem, 
sponzorstvom ali kakršnim koli trženjem 
nezdrave ali neprimerne hrane in pijače, na 
primer take z visoko vsebnostjo maščob, 
sladkorja in soli, ter alkoholnih pijač.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki medijskih storitev se morajo odgovorno obnašati, ko gre za blagor otrok, kar lahko 
dosežejo s samoregulacijo.  
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 234
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (f) (Direktiva 89/552/EGS)

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo spodbujati 
mladih, da zaradi svoje neizkušenosti in 
lahkovernosti kupujejo proizvode ali 
storitve, jih neposredno spodbujajo, da 
prepričujejo starše ali druge, da kupujejo 
oglaševano blago ali storitve, izkoriščajo 
zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali 
druge osebe, ali nepremišljeno prikazujejo 
mlade v nevarnih situacijah.

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo spodbujati 
mladih, da zaradi svoje neizkušenosti in 
lahkovernosti kupujejo proizvode ali 
storitve, jih neposredno spodbujajo, da 
prepričujejo starše ali druge, da kupujejo 
oglaševano blago ali storitve, izkoriščajo 
zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali 
druge osebe, zlasti vzornike ali osebe z 
avtoriteto, ali nepremišljeno prikazujejo 
mlade v nevarnih ali ponižujočih situacijah.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti naraščajoč vpliv, ki ga imajo vzorniki in osebe z avtoriteto na mlade. Izjemno 
skrbno je treba zaščititi dostojanstvo mladoletnikov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 235
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točki (f a) in (f b) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(fa) avdiovizualna komercialna sporočila, 
vključno s promocijskim prikazovanjem 
izdelkov, za hrano in pijačo, ki ne ustreza 
določenim profilom hranil, ki jih določi 
Komisija, ne smejo biti predvajana med 6. 
in 21. uro;
(fb) profili hranil se določijo zlasti z 
upoštevanjem količin določenih hranil ali 
drugih snovi v hrani, kot so maščoba, 
nasičene maščobne kisline, trans-maščobne 
kisline, sladkorji in sol/natrij.

Or. en
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Justification

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. 

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

Predlog spremembe 236
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (f a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(fa) Televizijsko oglaševanje ne sme 
moralno ali fizično škodovati 
mladoletnikom in mora zato biti skladno z 
naslednjimi merili za njihovo zaščito:
(a) ne sme neposredno prigovarjati 
mladoletnikom, naj kupijo izdelek ali 
storitev, pri čemer bi izkoristili njihovo 
neizkušenost ali lahkovernost; 
(b) ne sme neposredno spodbujati 
mladoletnikov, naj prepričajo svoje starše 
ali druge osebe v nakup oglaševanega 
blaga ali storitev; 
(c) ne sme izrabiti izjemnega zaupanja, ki 
ga imajo mladoletniki v starše, učitelje ali 
druge osebe; 
(d) ne sme brez razloga prikazovati 
mladoletnikov v nevarnih okoliščinah.

Avdiovizualne medijske storitve za otroke in 
dokumentarne oddaje ne smejo vsebovati 
promocijskega prikazovanja izdelkov.

Or. it
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Obrazložitev

Mladoletniki so v besedilu najprej omenjeni, ker je sklicevanje nanje prednostno. Poleg tega 
je ustreznejše sedanje besedilo (člen 16), ki v primerjavi z novim besedilom, ki ga je 
predlagala Komisija, bolje ščiti mladoletnike.

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

Predlog spremembe 237
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3g, točka (f b) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(fb) oglaševanje jedi in načinov 
prehranjevanja, nezdravih za otroke, je 
prepovedano v času največje gledanosti s 
strani otrok.

Or. it

Obrazložitev

Obstajajo neskladja med prehrano, ki jo priporočajo oglasi, namenjeni otrokom, in prehrano, 
ki jo priporočajo pediatri za najmlajše in nezaščitene potrošnike (npr.: problem prekomerne 
teže pri otrocih).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 238
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točki (a) in (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(a) na spored in, kjer je ustrezno, vsebino 
takšnih avdiovizualnih medijskih storitev se 
nikakor ne sme vplivati tako, da bi to 
posegalo v odgovornost in uredniško 
neodvisnost ponudnika medijske storitve;

črtano

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev;

Or. en
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Justification

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 
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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 239
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

1. Linearne avdiovizualne medijske storitve, 
ki so sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije predvideva, da se sponzorstvo programov in promocijsko prikazovanje 
izdelka prvič izrecno dovoli - pod nekaterimi natančno določenimi pogoji. Če pomeni ta ukrep 
za tradicionalne izdajatelje televizijskega programa liberalizacijo, pa bo pri storitvah na 
zahtevo povzročil omejitve, ki jih doslej ni bilo. To bi lahko onemogočilo možnosti za 
prihodnji razvoj poslovnega modela. Zlasti podjetja na začetku poslovanja bodo z razvojem 
vsebin, ki jih oblikujejo uporabniki, morda naletela na ovire.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 240
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

1. Linearne avdiovizualne medijske storitve, 
ki so sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Te omejitve niso primerne za nelinearne avdiovizualne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 241
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

1. Razširjanje televizijskih programov, ki so 
sponzorirani ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, mora izpolnjevati 
naslednje zahteve: 

Or. en

Justification

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

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

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

Predlog spremembe 242
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane, morajo izpolnjevati naslednje 
zahteve:

Or. it

Obrazložitev

Pri predlogu Komisije spadajo v isti člen 3(h) sponzorstva in promocijskega prikazovanja 
izdelkov, ki jih je treba razločiti od uredniške vsebine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 243
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, uvodni del (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane, morajo izpolnjevati naslednje 
zahteve:

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije sta sponzoriranje in promocijsko prikazovanje izdelkov obravnavana 
skupaj v členu 3h. To ni primerno, saj je pri sponzoriranju oglaševanje ločeno od uredniške 
vsebine, pri promocijskem prikazovanju izdelkov pa te temeljne ločitve ni več. Zato člen 3h v 
predlagani obliki vsebuje samo določbe o sponzoriranju. Novi člen 3i (novo) združuje 
določbe o promocijskem prikazovanju izdelkov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 244
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (a a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(aa) ne smejo vsebovati promocijskega 
prikazovanja izdelkov, ki predstavlja izdelke 
s pretiranim poudarkom. "Pretirano 
poudarjanje" se določi na podlagi 
ponavljajoče se prisotnosti izdelka, storitve 
ali njegove/njene blagovne znamke oziroma 
na podlagi načina, na katerega je 
predstavljen/predstavljena, ob upoštevanju 
vsebine programov, v katerih se pojavlja.

Or. en

Obrazložitev

Pretirano poudarjeno promocijsko prikazovanje izdelkov neizogibno vpliva na uredniško 
svobodo, ki jo ima ponudnik medijske storitve pri načrtovanju programov. Če bomo pri 
promocijskem prikazovanju izdelkov omejili "pretirano poudarjanje", se bomo laže izognili 
prikritemu oglaševanju in nezaželenim oblikam promocijskega prikazovanja izdelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 245
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev; 

(b)ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev oziroma s 
takim navajanjem teh proizvodov ali 
storitev med oddajo, ki ni kratko in 
nevsiljivo;

Or. fr

Obrazložitev

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

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

Predlog spremembe 246
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev;

(b) ne smejo spodbujati nakupa ali najema 
določenih izdelkov ali storitev;

Or. it

Obrazložitev

Še vedno z namenom razločevanja med oglasi in uredniško vsebino.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 247
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev; 

(b) ne smejo spodbujati nakupa ali najema 
izdelkov ali storitev, zlasti ne s posebnim 
promocijskim navajanjem navedenih 
proizvodov ali storitev;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 248
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (b a) (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(ba) ne smejo vsebovati promocijskega 
prikazovanja izdelkov, ki predstavlja izdelke 
s pretiranim poudarjanjem, to pa se določi 
na podlagi ponavljajoče se prisotnosti 
zadevne blagovne znamke, blaga ali storitve 
oziroma na podlagi načina, na katerega je 
predstavljena/predstavljeno, ob upoštevanju 
vsebine programov, v katerih se pojavlja;
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Or. en

Obrazložitev

Komisija je v svojem razlagalnem sporočilu o nekaterih vidikih določb o televizijskem 
oglaševanju v Direktivi o televiziji brez meja predlagala pojem "pretiranega poudarjanja" z 
namenom, da bi nacionalnim organom pomagala razlikovati med prikritim oglaševanjem in 
zakonskim sklicevanjem na blago, storitve, blagovne znamke in gospodarske subjekte. Ker se 
to merilo uspešno izvaja in uporablja v več državah članicah, se bo z njegovo vključitvijo v 
nove določbe povečala pravna varnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 249
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, in/ali med in/ali na 
koncu oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti in tako preprečiti zmedenost 
gledalcev. Ta člen se ne uporablja za 
produkcijo tretjih strani, ki niso povezane s 
ponudnikom avdiovizualnih medijskih 
storitev in ko izdajatelj televizijskega 
programa ne prejme plačila za promocijsko 
prikazovanje izdelka.

Or. en

Obrazložitev

Če so gledalci nedvoumno seznanjeni s promocijskim prikazovanjem izdelka, se podrobnosti 
lahko prepustijo državam članicam. Od ponudnika storitev lahko tako ravnanje pričakujemo 
samo pri njegovi lastni produkciji in če prejme plačilo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 250
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali produkcijsko pomočjo. Sponzorirani 
programi morajo biti kot taki jasno označeni 
z imenom, logotipom in/ali katerim koli 
drugim simbolom sponzorja, na primer z 
navedbo njegovega izdelka/njegovih 
izdelkov ali storitve/storitev ali njihovim 
razpoznavnim znakom na začetku in/ali na 
koncu oddaje. Oddaje, ki jih naroči ali 
naredi izdajatelj televizijskega programa, s 
produkcijsko pomočjo je treba ustrezno 
opredeliti na začetku ali na koncu oddaje in 
tako preprečiti zmedenost gledalcev. 
Natančna pravila, tudi minimalne omejitve, 
določijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Gledalce je treba nedvoumno seznaniti z uporabo produkcijske pomoči.

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

Predlog spremembe 251
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev, ali njegovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni z dogovorom o sponzorstvu. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev, ali njegovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje.
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prikazovanjem izdelkov, je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost pri gledalcih.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 252
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, in/ali med in/ali na 
koncu oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov, ki jih naroči ali 
naredi izdajatelj televizijskega programa, je 
treba ustrezno opredeliti na začetku oddaje 
in tako preprečiti zmedenost gledalcev.

Or. en

Obrazložitev

V kupljenih oddajah so morda promocijska prikazovanja izdelkov, za katera izdajatelj 
televizijskega programa ne ve ali ki jih ne more prepoznati. Zato je pomembno, da se 
prepoznavnost in zahteve pri promocijskem prikazovanju izdelkov, povezane z določenimi 
proizvodi, uporabljajo samo za oddaje, ki jih izdajatelj televizijskega programa naroči ali 
naredi. Če te točke ne bi pojasnili, bi lahko posledično izdajateljem televizijskega programa 
nenamerno otežili prikazovanje igranih filmov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gianni De Michelis

Predlog spremembe 253
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)
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(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi in programi, ki 
vključujejo promocijsko prikazovanje 
izdelka, morajo biti kot taki jasno označeni z 
imenom, logotipom in/ali katerim koli 
drugim simbolom sponzorja/oglaševalca, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku in/ali na koncu oddaje.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obveščanja o sponzorstvu/promocijskem prikazovanju izdelka med oddajo bo uživanje 
gledalcev ob gledanju oddaje občutno manjše. Predlagamo, da se sponzorstvo in promocijsko 
prikazovanje izdelka obravnavata enako.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 254
ČLEN 1, TOČKA (6)

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku in/ali na koncu oddaje.

Or. de
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Obrazložitev

Navajanje sponzoriranja je treba dovoliti samo na začetku in/ali na koncu oddaje, da se tako 
omeji vstavljanje oglaševalnih vložkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 255
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1, točka (c) (Direktiva 89/552/EGS)

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev, ali njegovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov, je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost pri gledalcih. 

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev, ali njegovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov, je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost pri gledalcih.
Voditelj ne sme nastopati tudi v vlogi 
oglaševalca. Poklicni novinarji ne smejo 
nikoli biti vključeni v pripravo in 
predvajanje oddaj oglaševalskega značaja.
Poklicni novinarji morajo biti pošteni do 
svojih gledalcev in paziti na preglednost 
svojega dela.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 256
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Avdiovizualne medijske storitve, ki so 
sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 

1. Linearne avdiovizualne medijske storitve, 
ki so sponzorirane ali vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
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naslednje zahteve: naslednje zahteve:
(a) na spored in, kjer je ustrezno, vsebino 
takšnih avdiovizualnih medijskih storitev se 
nikakor ne sme vplivati tako, da bi to 
posegalo v odgovornost in uredniško 
neodvisnost ponudnika medijske storitve;

(a) na spored in, kjer je ustrezno, vsebino 
takšnih avdiovizualnih medijskih storitev se 
nikakor ne sme vplivati tako, da bi to 
posegalo v odgovornost in uredniško 
neodvisnost ponudnika medijske storitve;

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev;

(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema proizvodov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem 
navedenih proizvodov ali storitev;

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani programi morajo biti kot taki 
jasno označeni z imenom, logotipom in/ali 
katerim koli drugim simbolom sponzorja, na 
primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
oddaje. Oddaje s promocijskim 
prikazovanjem izdelkov je treba ustrezno 
opredeliti na začetku oddaje in tako 
preprečiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka. 
Sponzorirani linearni programi morajo biti 
kot taki jasno označeni z imenom, logotipom 
in/ali katerim koli drugim simbolom 
sponzorja, na primer z navedbo njegovega 
izdelka/njegovih izdelkov ali 
storitve/storitev ali njihovim razpoznavnim 
znakom na začetku, med in/ali na koncu 
linearne oddaje. Linearne oddaje s 
promocijskim prikazovanjem izdelkov je 
treba ustrezno opredeliti in tako preprečiti 
zmedenost gledalcev.

Or. en

Obrazložitev

Pridevnik linearen je dodan kot pojasnilo v skladu s številnimi drugimi predlogi sprememb -
glej obrazložitev člena 1, podnaslov 2, odstavek k. 

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

Predlog spremembe 257
ČLEN 1, TOČKA (6)

Člen 3h, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Avdiovizualnih medijskih storitvev ne 
smejo sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega 
avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
vsebovati promocijskega prikazovanja 
tobačnih izdelkov ali cigaret ali 
promocijskega prikazovanja izdelkov 

2. Avdiovizualnih medijskih storitev ne 
smejo sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. 
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podjetij, katerih glavna dejavnost je 
izdelava ali prodaja cigaret in drugih 
tobačnih izdelkov.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 258
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega 
avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
vsebovati promocijskega prikazovanja 
tobačnih izdelkov ali cigaret ali 
promocijskega prikazovanja izdelkov 
podjetij, katerih glavna dejavnost je 
izdelava ali prodaja cigaret in drugih 
tobačnih izdelkov.

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov.

Or. de

Obrazložitev

Prim.  Predlog spremembe člena 3h (1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 259
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega 
avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
vsebovati promocijskega prikazovanja 
tobačnih izdelkov ali cigaret ali 
promocijskega prikazovanja izdelkov 
podjetij, katerih glavna dejavnost je izdelava 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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ali prodaja cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov.

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

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

Predlog spremembe 260
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 3 (Direktiva 89/552/EGS)

3. Kadar avdiovizualne medijske storitve 
sponzorirajo podjetja, katerih dejavnosti 
vključujejo izdelavo ali prodajo zdravil in 
zdravljenje, se lahko promocijsko uveljavlja 
ime ali podoba podjetja, ne sme pa se 
uveljavljati določenih zdravil ali zdravljenja, 
ki so na voljo le na recept v državi članici, 
pod katere jurisdikcijo spada ponudnik 
medijskih storitev.

3. Kadar avdiovizualne medijske storitve 
sponzorirajo podjetja, katerih dejavnosti 
vključujejo izdelavo ali prodajo zdravil in 
zdravljenje, se lahko promocijsko uveljavlja 
ime ali podoba podjetja, ne sme pa se 
uveljavljati določenih zdravil ali zdravljenja, 
ki so na voljo le na recept v državi članici, 
pod katere jurisdikcijo spada ponudnik 
medijskih storitev. Značilnosti zdravila 
morajo biti jasno navedene in razumljive.

Or. it

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

Predlog spremembe 261
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 4 (Direktiva 89/552/EGS)

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke in 
dokumentarne oddaje ne smejo promovirati 
izdelkov.

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane.

Or. it
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 262
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 4 (Direktiva 89/552/EGS)

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke in
dokumentarne oddaje ne smejo promovirati 
izdelkov.

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke ne smejo 
promovirati izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi pri dokumentarnih oddajah izgubili potencialne prihodke iz promocijskega 
prikazovanja izdelkov, če so gledalci z njim nedvoumno seznanjeni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 263
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h, odstavek 4 (Direktiva 89/552/EGS)

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke in dokumentarne 
oddaje ne smejo promovirati izdelkov.

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke, kot jih določijo 
nacionalni regulativni organi, in 
dokumentarne oddaje ne smejo promovirati 
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izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Ker ta člen velja za nelinearne storitve, je težko določiti programski pas za otroke, ko je 
prepovedano promocijsko prikazovanje izdelka. Nacionalni regulativni organi morajo 
opredeliti, katere avdiovizualne medijske storitve so namenjene otrokom in zato v njih ne sme 
biti promocijskih prikazovanj izdelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 264
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Člen 3ha
1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, s katerimi postopoma zagotovijo, da 
avdiovizualne medijske storitve pod njihovo 
jurisdikcijo postanejo v celoti dostopne 
invalidnim osebam z okvarami vida in 
sluha ter starejšim osebam.
2. Države članice predložijo Komisiji vsaki 
dve leti nacionalna poročila o izvajanju 
tega člena. Poročila morajo vključevati 
zlasti statistične podatke o napredku pri 
doseganju dostopnosti v okviru odstavka 1, 
razloge za nedoseganje tega napredka ter 
ukrepe, sprejete ali predvidene za njegovo 
doseganje."

Or. en

Justification

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

Predlog spremembe 265
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Člen 3h a 

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
da zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve, ki spadajo pod njihovo jurisdikcijo, 
postopoma postanejo popolnoma dostopne 
invalidnim osebam.

Or. it

Obrazložitev

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev vsem odjemalcem, vključno z invalidnimi in/ali 
starejšimi osebami, je temeljna sestavina pravice do informiranosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 266
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 3h a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

Člen 3ha

1. Vključevanje izdelkov in tematsko 
prikazovanje sta načelno prepovedana. 
Promocijsko prikazovanje izdelkov je razen 
v igranih in športnih programih 
prepovedano.
Programi, ki vsebujejo promocijsko 
prikazovanje izdelkov, morajo izpolnjevati 
naslednje zahteve:
(a) na vsebino in uvrščanje na spored pri 
razširjanju televizijskih programskih vsebin 
se nikakor ne sme vplivati tako, da bi to 
posegalo v uredniško odgovornost in 
neodvisnost ponudnika medijskih storitev;
(b) ne smejo neposredno spodbujati nakupa 
ali najema izdelkov in storitev, zlasti ne s 
posebnim promocijskim navajanjem ali 



PE 378.524v03-00 52/82 AM\630521SL.doc

SL

pretiranim poudarjanjem takih izdelkov ali 
storitev;
(c) gledalci morajo biti jasno opozorjeni na 
programe s promocijskim prikazovanjem 
izdelkov, ki jih je treba ustrezno opredeliti 
na začetku in koncu programa ter s 
signalom vsakih 20 minut med programom, 
in tako preprečiti zmedenost gledalcev.
2. Programi ne smejo vsebovati 
promocijskega prikazovanja tobačnih 
izdelkov ali cigaret ali promocijskega 
prikazovanja izdelkov podjetij, katerih 
glavna dejavnost je izdelava ali prodaja 
cigaret in drugih tobačnih izdelkov.
3. Poročila in aktualno-informativne 
oddaje, otroški programi, dokumentarni 
filmi in verski programi ne smejo 
promovirati izdelkov".

Or. de

Obrazložitev

V direktivi morajo biti natančneje določene zahteve za promocijsko prikazovanje izdelkov. 
Ker obstaja nevarnost, da pri promocijskem prikazovanju izdelkov oglaševanje in uredniška 
vsebina ne bi bila več ločena, ga je treba dovoliti samo v določenih formatih in z ustreznimi 
dodatnimi informacijami za gledalce.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 267
ČLEN 1, TOČKA 6 A (novo)

Člen 4 (Direktiva 89/552/EGS)

(6a) Člen 4 se črta.

Or. es

Obrazložitev

Kvote posegajo v pravico izdajateljev do programiranja. Digitalno obdobje spodbuja 
pluralizem in možnosti uporabnikov za izbiro, posledično pa je uporaba kvot odveč. 
Ponudnikom bi morali interesi uporabnikov, ne pa zakonodajalca, narekovati, kakšne storitve 
naj nudijo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 268
ČLEN 1, TOČKA 6 A (novo)

Člen 4, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

(6a) Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
”1. Države članice z ustreznimi sredstvi 
zagotovijo, da izdajatelji televizijskih 
programov rezervirajo za evropska dela v 
smislu člena 6 večinski delež svojega 
oddajnega časa, v katerega ni vštet čas, 
namenjen novicam, športnim prireditvam, 
igram, oglaševanju, storitvam teleteksta in 
televizijski prodaji. Ta delež, ki upošteva 
odgovornost izdajatelja televizijskega 
programa do gledalcev glede informativnih, 
izobraževalnih, kulturnih in razvedrilnih 
vsebin, je treba doseči postopoma, in sicer 
na osnovi ustreznih meril”.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 269
ČLEN 1, TOČKA 6 A (novo)

Člena 4 in 5 (Direktiva 89/552/EGS)

(6a) Člena 4 in 5 se črtata.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 270
ČLEN 1, TOČKA 6 B (novo)

Člen 5 (Direktiva 89/552/EGS)

(6b) Člen 5 se črta.

Or. es

Obrazložitev

Kvote posegajo v pravico izdajateljev do programiranja. Digitalno obdobje spodbuja 
pluralizem in možnosti uporabnikov za izbiro, posledično pa je uporaba kvot odveč. 
Ponudnikom bi morali interesi uporabnikov, ne pa zakonodajalca, narekovati, kakšne storitve 
naj nudijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 271
ČLEN 1, TOČKA 6 B (novo)

Člen 5 (Direktiva 89/552/EGS)

(6b) Člen 5 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Države članice z ustreznimi sredstvi 
zagotovijo, da izdajatelji televizijskih 
programov vsaj 10 % svojega oddajnega 
časa, v katerega ni vštet čas, namenjen 
novicam, športnim prireditvam, igram, 
oglaševanju, storitvam teleteksta in 
televizijski prodaji, rezervirajo za evropska 
dela, ki jih ustvarijo producenti, neodvisni 
od izdajateljev televizijskih programov, ali 
namesto tega po presoji posamezne države 
članice evropskim delom namenijo najmanj 
10 % svojega programskega proračuna. Ta 
delež, ki upošteva odgovornost izdajatelja 
televizijskega programa do gledalcev glede 
informativnih, izobraževalnih, kulturnih in 
razvedrilnih vsebin, je treba doseči na 
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osnovi ustreznih meril; treba ga je doseči 
tako, da se primeren delež nameni novim 
delom, torej delom, ki se prenašajo v 
obdobju petih let po njihovi produkciji”.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 272
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna in morata biti z optičnimi in/ali 
akustičnimi sredstvi povsem ločena od 
drugih delov programskih storitev.

1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna in ju je mogoče z optičnimi in/ali 
akustičnimi sredstvi razločiti od drugih 
delov programskih storitev. Televizijsko 
oglaševanje in televizijska prodaja ne 
posegata v uredniško neodvisnost 
ponudnika avdiovizualne medijske storitve 
niti ne zavajata gledalca.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 273
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)
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1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna in morata biti z optičnimi in/ali 
akustičnimi sredstvi povsem ločena od 
drugih delov programskih storitev.

1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna.

Or. de

Obrazložitev

Tudi s prepoznavnostjo in preglednostjo oglasnih vsebin se zagotovi, da je gledalec obveščen 
o takih vsebinah, to pa je glavni namen ločevanja. Prepoznavnost in preglednost omogočata 
nove oblike oglaševanja in promocijskega prikazovanja izdelkov, ne da bi bila zato potrebna 
podrobnejša zakonodaja. Posamezni oglaševalni vložki ne vplivajo na tok programa, zato jih 
je treba dovoliti. Poleg tega imajo gledalci raje krajše oglaševalne vložke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 274
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, 
ki se ne pojavljajo v športnem programu, 
naj ostanejo izjema.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in ohranili dohodek za financiranje evropskih avdiovizualnih vsebin in 
vlaganja vanje. 

Potrošnik je najboljše vodilo za količino in vrsto oglaševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 275
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, 
ki se ne pojavljajo v športnem programu, 
naj ostanejo izjema.“

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Treba je omogočiti nove možnosti oglaševanja za proste nekodirane programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 276
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, ki 
se ne pojavljajo v športnem programu, naj 
ostanejo izjema.“

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, ki 
se ne pojavljajo med prenosi športnih 
prireditev, naj ostanejo izjema.“

Or. en

Obrazložitev

Izraz "športni program" je preširok, saj poleg prenosa športnih tekmovanj zajema tudi vse 
vrste programov, ki predstavljajo in komentirajo šport; izraz je zato možno zlorabiti.

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

Predlog spremembe 277
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, ki 
se ne pojavljajo v športnem programu, naj 
ostanejo izjema.

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki naj 
ostanejo izjema.

Or. it

Obrazložitev

Sedanje besedilo direktive (člen 10(2)) bolj ustreza pričakovanjem uporabnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Predlog spremembe 278
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, ki 2. Izolirani oglaševalni vložki in vložki 
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se ne pojavljajo v športnem programu, naj 
ostanejo izjema.“

televizijske prodaje morajo ostati izjema. 

Or. en

Obrazložitev

Izolirani oglaševalni vložki in vložki televizijske prodaje morajo ostati izjema, sicer lahko to 
lahko okrni celovitost evropskih avdiovizualnih del.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 279
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Izolirani oglaševalni in prodajni vložki, 
ki se ne pojavljajo v športnem programu, 
naj ostanejo izjema.“

2. Avdiovizualna komercialna sporočila 
morajo biti kot takšna prepoznavna; ne 
smejo vplivati na uredniško neodvisnost 
avdiovizualnih medijskih storitev in zavajati 
gledalca.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 10(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 280
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da celovitost 
programskih vsebin in pravice imetnikov 
pravic niso ogrožene, kadar so oglasi ali 
televizijska prodaja vstavljeni v oddaje.

1. Prepovedano je prekinjati programske 
vsebine z oglasi ali televizijsko prodajo, ki 
ogrožajo celovitost programskih vsebin in 
pravice imetnikov pravic.

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

Predlog spremembe 281
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice zagotovijo, da celovitost 
programskih vsebin in pravice imetnikov 
pravic niso ogrožene, kadar so oglasi ali 
televizijska prodaja vstavljeni v oddaje.

1. Prepovedano je prekinjati programske 
vsebine z oglasi ali televizijsko prodajo, ki 
ogrožajo celovitost programskih vsebin in 
pravice potrošnikov.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 282
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1a Kadar oglasi in vložki televizijske 
prodaje prekinjajo oddaje, ki niso vključene 
v odstavek 2, mora med vsakim naslednjim 
oglaševalskim premorom preteči najmanj 
20 minut oddaje.

Or. it

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

Predlog spremembe 283
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1a. Pri oddajah, sestavljenih iz samostojnih 
delov, ali pri športnih programih, športnih 
prenosih in drugih podobno strukturiranih 
dogodkih in prireditvah, ki vsebujejo 
premore, se oglasi in vložki televizijske 
prodaje predvajajo le med posameznimi deli 
ali v premorih.

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

Predlog spremembe 284
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 1 b (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1b. Kadar oglasi in vložki televizijske 
prodaje prekinjajo oddaje, ki niso vključene 
v odstavek 2, mora med vsako naslednjo 
oglaševalsko prekinitvijo preteči najmanj 
20 minut oddaje.

Or. it

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 285
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 
filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut.

črtano

Oglasi ali televizijska prodaja se ne smejo 
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predvajati med prenosom verskih obredov.“

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in ohranili dohodek za financiranje evropskih avdiovizualnih vsebin in 
vlaganja vanje. 
Potrošnik je najboljše vodilo za količino in vrsto oglaševanja.
Oglaševanja med verskimi obredi ni treba urejati na ravni EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 286
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 
filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Omejevanje možnosti za vstavljanje oglaševanja med posebnimi oddajami, kot določa ta člen, 
bi ogrozilo konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 287
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 
filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut.

črtano
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Or. en

Justification

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 288
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 
filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

S črtanjem se prvi pododstavek odstavka 2 nadomesti s prejšnjim odstavkom 3, ki določa, da 
morajo programi, navedeni v tem členu, trajati brez prekinitve za oglaševanje 45 minut.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 289
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 

2. Oglasi ali televizijska prodaja se ne smejo 
predvajati med prenosom verskih obredov.“
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filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut. Oglasi ali televizijska 
prodaja se ne smejo predvajati med 
prenosom verskih obredov.“

Or. de

Obrazložitev

Podjetjem, ki nakupijo draga kinematografska dela ali producirajo televizijske filme, je treba 
omogočiti nadomestilo stroškov. Pri tem se predvideva, da je oglaševanje v takih izbranih 
vsebinah odgovorno vstavljeno in zaradi prekomernih reklamnih prekinitev za uporabnika ni 
odbijajoče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 290
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni 
filmi), kinematografskih del, programov za 
otroke, poročil lahko prekine premor z 
oglasi in/ali televizijsko prodajo enkrat na 
vsakih 35 minut. Oglasi ali televizijska 
prodaja se ne smejo predvajati med 
prenosom verskih obredov.“

2. Oglasi ali televizijska prodaja se ne smejo 
predvajati med prenosom verskih obredov.“

Or. de

Obrazložitev

Treba je omogočiti nove možnosti oglaševanja z omejitvami za otroške in verske programe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Predlog spremembe 291
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri čemer 
so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, lažje 
zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 

2. Predvajanje avdiovizualnih del, kot so 
igrani filmi in televizijski filmi (pri čemer so 
izvzete nadaljevanke, nanizanke, lažje 
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kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35 
minut.

zabavne oddaje in dokumentarci), če trajajo 
več kot 45 minut, se sme prekiniti samo 
enkrat v vsakem celotnem obdobju 45 
minut. Nadaljnja prekinitev je dovoljena 
samo, če delo traja najmanj 20 minut dlje 
od dveh ali več celotnih 45-minutnih 
obdobij.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti preveliko število oglasov med predvajanjem avdiovizualnih del, da bi 
zaščitili celovitost evropskih del.

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

Predlog spremembe 292
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 
kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35 
minut.

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 
kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 45 
minut. Nadaljnja prekinitev je dovoljena 
samo, če oddaja traja vsaj 20 minut dlje od 
dveh ali več polnih 45 minutnih obdobij.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe se navezuje na pojme iz sedanje direktive (člen 11(3)), ki spoštujejo 
celovitost del in njihovo razumevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 293
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 

2. Predvajanje avdiovizualnih del, kot so 
kinematografski filmi in televizijski filmi 
(pri čemer so izvzete nadaljevanke, 
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kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35 
minut.

nanizanke, oddaje za rekreacijo in
dokumentarni filmi), programov za otroke in 
poročil se sme prekiniti samo enkrat v 
vsakem polnem trajanju 45 minut.
Nadaljnja prekinitev je dovoljena samo, če 
delo traja vsaj 20 minut dlje od dveh ali več 
polnih 45 minutnih obdobij.

Or. it

Obrazložitev

Besedilo sedanje direktive (člen 11(3)) bolj upošteva avtorje, celovitost dela in njegovo 
razumevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 294
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri čemer 
so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, lažje 
zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 
kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35
minut.

2. Predvajanje kinematografskih del (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje, televizijski in 
dokumentarni filmi), programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 30 
minut.

Or. en

Obrazložitev

Predpisi o vstavljanju oglasov pomembno vplivajo na zmožnost izdajateljev za vlaganje v 
nove evropske vsebine. Da se spodbudi vlaganje v izvirne evropske vsebine in da bodo lahko 
izdajatelji te vsebine evropskim gledalcem ponudili brezplačno, omejitve o vstavljanju ne 
smejo veljati za televizijske filme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 295
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)
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2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 
kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35 
minut.

2. Predvajanje televizijskih filmov (pri 
čemer so izvzeti nadaljevanke, nanizanke, 
lažje zabavne oddaje in dokumentarni filmi), 
kinematografskih del, programov za otroke, 
poročil in aktualno-informativnih oddaj 
lahko prekine premor z oglasi in/ali 
televizijsko prodajo enkrat na vsakih 35 
minut.

Or. en

Obrazložitev

V obseg določbe o vstavljanju morajo biti vključene tudi aktualno-informativne oddaje, saj so 
za gledalce del informativnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 296
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavka 2 a in 2 b (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

2 a. Predvajanje oddaj, ki ne spadajo med 
navedene v prejšnjem odstavku, lahko 
prekinejo oglaševalni vložki in/ali vložki 
televizijske prodaje največ trikrat v okviru 
dane ure.
2 b. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko 
med prenosi športnih prireditev, ki imajo 
prekinitve, oglaševalni vložki in vložki 
televizijske prodaje vstavijo izključno v čas 
prekinitev. Kadar športna prireditev nima 
prekinitev, se oglaševalni vložki in vložki 
televizijske prodaje vstavijo pod pogoji iz 
prejšnjega odstavka.

Or. fr

Justification

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 
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présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 297
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

2 a. Predvajanje oddaj, ki ne spadajo med 
navedene v prejšnjem odstavku, lahko 
prekinejo oglaševalni vložki in/ali vložki 
televizijske prodaje največ trikrat v okviru 
dane ure.
2 b. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko 
med prenosi športnih prireditev, ki imajo 
prekinitve, oglaševalni vložki in vložki 
televizijske prodaje vstavijo izključno v čas 
prekinitev.

Or. fr

Obrazložitev

Prekinitve zaradi oglasov morajo biti take, da spoštujejo gledalca in upoštevajo njegovo 
udobje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 298
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

2a. Nacionalni regulativni organi morajo 
določiti programski pas za otroški program, 
da se bolje določijo pravila, veljavna za 
oglaševanje.

Or. en

Obrazložitev

Ker za namene te direktive ne obstajata enotni opredelitvi "otrok" in "otroškega programa" 
za vso EU, morajo nacionalni regulativni organi jasno določiti programski čas, ko veljajo 
pravila o oglaševanju.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 299
ČLEN 1, TOČKA 11 A (novo)

Člen 15, točka (a) (Direktiva 89/552/EGS)

(11a) Člen 15, točka (a) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
(a) ne sme biti namenjeno posebej 
mladoletnikom ali jim biti posredno 
dostopno, ali še zlasti ne sme prikazovati 
mladoletnikov, ki takšne pijače uživajo; ne 
sme se predvajati med 6. in 21. uro;

Or. en

Obrazložitev

Mladoletniki so še posebej dovzetni za televizijsko oglaševanje in iz očitnih razlogov 
alkoholne pijače zanje niso primerne. Celostna ureditev oglaševanja alkohola, namenjenega
mladoletnikom, mora vsebovati tudi posredne oblike nagovarjanja mladoletnikov. Splošna 
prepoved vsega oglaševanja alkoholnih pijač, namenjenega mladoletnikom, je sorazmeren 
ukrep za zaščito in ga je mogoče oceniti po objektivnih merilih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 300
ČLEN 1, TOČKA 13, UVODNI DEL

Člen 18 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

Člen 18 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in ohranili dohodek za financiranje evropskih avdiovizualnih vsebin in 
vlaganja vanje. Potrošnik je najboljše vodilo za količino in vrsto oglaševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Purvis

Predlog spremembe 301
ČLEN 1, TOČKA 13

Člen 18, odstavka1 in 2 (Direktiva 89/552/EGS)
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1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, ne sme preseči 20 % dane ure. 

črtano

2. Odstavek 1 se ne uporablja za napovedi, 
ki jih izdajatelj televizijskega programa 
predvaja v zvezi s svojimi programskimi 
vsebinami in pomožnimi proizvodi, ki 
izhajajo neposredno iz njih, napovedi 
sponzorjev in promocijsko prikazovanje 
izdelkov.“

Or. en

Obrazložitev

Omejitve oglaševanja je treba odpraviti, da bodo lahko evropski ponudniki medijskih storitev 
bolje konkurirali in ohranili dohodek za financiranje evropskih avdiovizualnih vsebin in 
vlaganja vanje. 

Potrošnik je najboljše vodilo za količino in vrsto oglaševanja

.Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 302
ČLEN 1, TOČKA 13

Člen 18 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, ne sme preseči 20 % dane ure. 

črtano

2. Odstavek 1 se ne uporablja za napovedi, 
ki jih izdajatelj televizijskega programa 
predvaja v zvezi s svojimi programskimi 
vsebinami in pomožnimi proizvodi, ki 
izhajajo neposredno iz njih, napovedi 
sponzorjev in promocijsko prikazovanje 
izdelkov.“

Or. es

Obrazložitev

Stroga pravila o trajanju oglaševanja niso upravičena v času, ko avdiovizualni sektor ponuja 
široko izbiro kanalov in storitev, kjer lahko uporabniki z daljinskim upravljavcem izbirajo v 
skladu s svojimi željami. Poleg tega ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev potrebujejo 
večjo prožnost, da bi investirali v kakovostne programske vsebine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler
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Predlog spremembe 303
ČLEN 1, TOČKA (13)

Člen 18 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, ne sme preseči 20 % dane ure.

črtano

2. Odstavek 1 se ne uporablja za napovedi, 
ki jih izdajatelj televizijskega programa 
predvaja v zvezi s svojimi programskimi 
vsebinami in pomožnimi proizvodi, ki 
izhajajo neposredno iz njih, napovedi 
sponzorjev in promocijsko prikazovanje 
izdelkov.“

Or. de

Obrazložitev

Treba je ublažiti omejevalne določbe in s tem izdajateljem televizijskega programa omogočiti 
več manevrskega prostora.

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

Predlog spremembe 304
ČLEN 1, TOČKA 13

Člen 18, odstavki 1, 2 in 2 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, ne sme preseči 20 % dane ure.

1. Čas, namenjen oglaševanju, ne sme 
presegati 15 % dnevnega časa predvajanja. 
Ta odstotek pa se lahko poveča na 20 %, 
kadar vključuje take oblike oglaševanja, kot 
so neposredne ponudbe za prodajo, nakup 
ali najem izdelkov ali za opravljanje 
storitev, pod pogojem, da količina oglasov 
ne presega 15 %.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za napovedi, 
ki jih izdajatelj televizijskega programa 
predvaja v zvezi s svojimi programskimi 
vsebinami in pomožnimi proizvodi, ki 
izhajajo neposredno iz njih, napovedi 
sponzorjev in promocijsko prikazovanje 
izdelkov.

2. Oddajni čas, namenjen oglasom, v 
danem obdobju ene ure ne sme presegati 20 
%.

2a. Ne glede na določbe odstavka 1 oblike 
oglaševanja, kot so neposredne ponudbe za 
prodajo, nakup ali najem izdelkov ali za 
opravljanje storitev, ne smejo trajati več kot 
eno uro dnevno.
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Or. it

Obrazložitev

Besedilo sedanje direktive do neke mere obsega vse oblike oglaševanja in bolje ščiti 
uredniško celovitost oddaj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 305
ČLEN 1, TOČKA 13

Člen 18, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, ne sme preseči 20 % dane ure. 

1. Delež kratkih oblik oglaševanja, kot so 
oglaševalski vložki in vložki televizijske 
prodaje, v dani uri nikakor ne sme preseči 
dnevnega povprečja 20 %.

Or. en

Obrazložitev

Količinske omejitve časa za oglaševanje morajo biti blažje, da bi izdajateljem televizijskih 
programov omogočili prožnejše načrtovanje, npr. pri prenosih v živo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 306
ČLEN 1, TOČKA 15

Člen 19 (Direktiva 89/552/EGS)

Določbe te direktive se smiselno uporabljajo 
za televizijske programske vsebine, 
namenjene izključno oglaševanju in 
televizijski prodaji, in televizijske 
programske vsebine, namenjene izključno 
samooglaševanju. Poglavje 3 in člen 11 
(pravila o vstavljanju oglasov) ter člen 18 
(dolžina oglasov in televizijske prodaje) se 
ne uporabljajo za te programske vsebine.”

Določbe te direktive se smiselno uporabljajo 
za televizijske programske vsebine, 
namenjene izključno oglaševanju in 
televizijski prodaji, in televizijske 
programske vsebine, namenjene izključno 
samooglaševanju, ki morajo biti jasno 
razpoznavne kot takšne z optičnimi in/ali 
akustičnimi sredstvi. Poglavje 3 in člen 11 
(pravila o vstavljanju oglasov) ter člen 18 
(dolžina oglasov in televizijske prodaje) se 
ne uporabljajo za te programske vsebine.”

Or. en

Obrazložitev

Tudi oglaševanje, televizijsko prodajo in samooglaševanje v posebej za to namenjenih 
televizijskih programskih vsebinah je treba jasno označiti. Potrošnik se mora zavedati 
oglasne vsebine storitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 307
ČLEN 1, TOČKA 17

Člen 20 (Direktiva 89/552/EGS)

Ne glede na člen 3 smejo države članice ob 
upoštevanju prava Skupnosti v zvezi s 
programi, namenjenimi samo nacionalnemu 
ozemlju, ki jih javnost posredno ali 
neposredno ne more sprejemati v eni ali več 
državah članicah, in v zvezi s programi, ki 
nimajo večjega vpliva v smislu deleža 
občinstva, določiti drugačne pogoje od tistih 
iz člena 11(2) in člena 18.

Ne glede na člen 3 smejo države članice ob 
upoštevanju prava Skupnosti v zvezi s 
programi, namenjenimi samo nacionalnemu 
ozemlju, ki jih javnost posredno ali 
neposredno ne more sprejemati v eni ali več 
državah članicah, določiti drugačne pogoje 
od tistih iz člena 11(2) in člena 18.

Or. es

Obrazložitev

Ker je besedilo "večjega vpliva v smislu deleža občinstva" nejasno, bi lahko povzročilo 
samovoljno izvajanje tega člena, ki bi se lahko uporabljal tudi za omejitev pravice do 
konkurence.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 308
ČLEN 1, TOČKA 17

Člen 20 (Direktiva 89/552/EGS)

Ne glede na člen 3 smejo države članice ob 
upoštevanju prava Skupnosti v zvezi s 
programi, namenjenimi samo 
nacionalnemu ozemlju, ki jih javnost 
posredno ali neposredno ne more 
sprejemati v eni ali več državah članicah, in 
v zvezi s programi, ki nimajo večjega vpliva 
v smislu deleža občinstva, določiti drugačne 
pogoje od tistih iz člena 11(2) in člena 18.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je treba črtati iz dveh razlogov: a) pri programih, predvajanih samo na nacionalnem 
ozemlju, veljajo enaki standardi kakovosti kot pri evropskih; b)v nekaterih državah članicah 
(npr. v Grčiji) so programi namenjeni samo nacionalnemu ozemlju in jih javnost v drugih 
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državah članicah ne more sprejemati; zaradi tega člena so lahko te države neupravičeno 
izključene iz kvantitativnih določb EU o oglaševanju 

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

Predlog spremembe 309
ČLEN 1, TOČKA 17 A (novo)

Člen 20 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(17a) Vstavi se naslednji člen 20a:
"Člen 20 a

1. Da se zagotovi upoštevanje načel 
pluralizma, konkurence in prostega 
poslovanja s prihodki od oglaševanja, mora 
biti merjenje spremljanja medijev v skladu z 
naslednjimi merili:
a) družbe, ki izvajajo raziskave o 
spremljanju medijev, morajo biti neodvisne 
od vseh obravnavanih subjektov;
b) vodstveni organi morajo biti 
reprezentativni (tehnično-znanstveni odbori 
in/ali nadzorni odbori): vključevati morajo 
predstavnike vseh zainteresiranih in 
obravnavanih strani (izvajalci, trg, 
potrošniki) in ne smejo biti omejeni na 
platforme za radiodifuzijo;
c) tehnični odbori morajo delovati 
pregledno in biti resnično pooblaščeni za 
izvajanje merjenja, brez tehničnega in 
upravnega vmešavanja upravnega odbora."

Or. it

Obrazložitev

Glede na pomen merjenja spremljanja medijev za oglaševalske namene je nujno izvajanje 
merjenja na enotni osnovi po vsej Uniji v skladu z načeli svobode izražanja, neodvisnosti, 
preglednosti in reprezentativnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 310
ČLEN 1, TOČKA 17 A (novo)

Člen 20 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)



PE 378.524v03-00 74/82 AM\630521SL.doc

SL

(17a) Vstavi se naslednji člen 20a:
"Člen 20 a

1. Da se zagotovi upoštevanje načel 
pluralizma, konkurence in prostega 
poslovanja s prihodki od oglaševanja, mora 
biti merjenje spremljanja medijev v skladu z 
naslednjimi merili:
a) družbe, ki izvajajo raziskave o 
spremljanju medijev, morajo biti neodvisne 
od vseh obravnavanih subjektov;
b) vodstveni organi morajo biti 
reprezentativni (tehnično-znanstveni odbori 
in/ali nadzorni odbori): vključevati morajo 
predstavnike vseh zainteresiranih in 
obravnavanih strani (izvajalci, trg, 
potrošniki) in ne smejo biti omejeni na 
platforme za radiodifuzijo;
c) tehnični odbori morajo delovati 
pregledno in biti resnično pooblaščeni za 
izvajanje merjenja, brez tehničnega in 
upravnega vmešavanja upravnega odbora."

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 311
ČLEN 1, TOČKA 17 A (novo)

Člen 22 (Direktiva 89/552/EGS)

(17a) Člen 22 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
avdiovizualne medijske storitve izdajateljev 
televizijskih programov pod njihovo 
jurisdikcijo ne vključujejo programov, ki bi 
resno škodovale telesnemu, duševnemu ali 
moralnemu razvoju mladoletnikov, zlasti 
programov s pornografijo ali 
neupravičenim nasiljem.
2. Ukrepi, določeni v odstavku 1, veljajo 
tudi za druge programe, ki bi utegnili 
škodovati telesnemu, duševnemu ali 
moralnemu razvoju mladoletnikov, razen 
kadar se z izbiro časa avdiovizualne 
medijske storitve ali s tehničnimi sredstvi 
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zagotovi, da mladoletniki na območju 
prenosa v normalnih razmerah ne bodo 
videli ali slišali takšnih avdiovizualnih 
medijskih storitev.
3. Države članice tudi vselej, kadar se 
takšne storitve prenašajo v nekodirani 
obliki, zagotovijo, da je pred njimi 
akustično opozorilo ali da so ves čas 
trajanja označene z vizualnim simbolom.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen mora vključiti tudi nelinearne storitve. Neizpodbitno dejstvo je, da pri tej vrsti 
storitev, ki so danes mladoletnikom najlažje dostopne, srečamo zlasti pornografijo in nasilje. 
Razširjanje televizijskih programov je večinoma že urejeno tako, da so mladoletniki zaščiteni. 
Ukrepati je treba na področju te nove vrste storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 312
ČLEN 1, TOČKA 17 B (novo)

Člen 22, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

(17b). Člen 22, odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da programi 
izdajateljev televizijskih programov pod 
njihovo jurisdikcijo ne vključujejo nobenih 
vsebin, ki bi resno škodovale telesnemu, 
duševnemu ali moralnemu razvoju 
mladoletnikov, zlasti takšnih vsebin, ki 
vsebujejo pornografijo ali neupravičeno 
nasilje. V primeru škodljive vsebine sta 
odgovorna tako izdajatelj televizijskih 
programov kot ponudnik medijske 
storitve".

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 313
ČLEN 1, TOČKA 18 A (novo)

Člen 22 c (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(18a) Vstavi se naslednji člen 22c: 
"Člen 22c

Države članice zagotavljajo izvajanje 
ukrepov iz člena 22 z določanjem subjektov, 
ki so odgovorni za izvajanje (nacionalni 
regulativnimi organi ali drugi subjekti) in 
določijo ustrezne sankcijske ukrepe."

Or. it

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

Predlog spremembe 314
ČLEN 1, TOČKA 19

Člen 23a, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

V odstavku 1 se izrazi "predstavniki 
pristojnih oblasti držav članic" nadomestijo 
s "predstavniki pristojnih nacionalnih 
regulativnih organov, predvidenih v členu 
23 c."

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 315
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek -1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

-1a. Učinkovita zaščita temeljnih pravic in 
svoboščin je v neposredni pristojnosti 
sodnikov in sodišč. 
Iz tega izhaja, da se podjetja, ki se ukvarja z 
avdiovizualnimi storitvami, brez sodnega 
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naloga ne sme zapreti ali prekiniti oziroma 
omejiti njegovega širjenja programskih 
vsebin.

Or. es

Obrazložitev

Zaščita temeljnih načel je v izključni pristojnosti sodnikov in sodišč, torej to ni naloga 
nacionalnih regulativnih organov. Direktiva mora zagotoviti, da ti organi ne presežejo svojih 
izrecnih pooblastil in ne ogrozijo pravic, ki jih priznavata Listina o temeljnih pravicah in 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. Uglednejše strokovne institucije na 
področju tiska so, ko so bile opozorjene na nezaželeno vedenje v zvezi s tem, zahtevale 
zagotovila, da pristojnost za kaznovanje regulativnih organov ne bo vplivala na običajno 
uveljavljanje temeljne pravice do svobode izražanja. Samo sodišča lahko ugotovijo, če je 
sredstvo komuniciranja treba kaznovati zaradi kršitve temeljne pravice s tem, da se prekine 
njegovo širjenje programskih vsebin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 316
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice jamčijo za neodvisnost 
nacionalnih regulativnih organov in 
zagotovijo, da svoja pooblastila izvajajo 
nepristransko in pregledno.

1. Države članice poskrbijo za ustanovitev 
nacionalnih regulativnih organov in 
zagotovijo njihovo neodvisnost ter jamčijo, 
da svoja pooblastila izvajajo nepristransko in 
pregledno.

Or. it

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

Predlog spremembe 317
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice jamčijo za neodvisnost 
nacionalnih regulativnih organov in 
zagotovijo, da svoja pooblastila izvajajo 
nepristransko in pregledno.

1. Države članice poskrbijo za ustanovitev 
nacionalnih regulativnih organov in
zagotovijo njihovo neodvisnost ter jamčijo, 
da svoja pooblastila izvajajo nepristransko in 
pregledno.
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Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 318
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 1 (Direktiva 89/552/EGS)

1. Države članice jamčijo za neodvisnost 
nacionalnih regulativnih organov in 
zagotovijo, da svoja pooblastila izvajajo 
nepristransko in pregledno.

1. Če države članice ustanovijo nacionalne 
regulativne organe, jamčijo za njihovo 
neodvisnost in zagotovijo, da svoja 
pooblastila izvajajo nepristransko in 
pregledno.

Or. de

Obrazložitev

Za države članice ustanovitev nacionalnih regulativnih organov ne sme biti obvezna, zato je 
treba besedilo Komisije ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 319
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1a. Države članice zagotovijo, da se izvaja 
nadzor nad upoštevanjem določb te 
direktive, še zlasti tistih, ki se nanašajo na 
varstvo dostojanstva mladoletnikov, pravico 
do svobode izražanja, pluralnost medijev, 
človekovo dostojanstvo, načelo 
nediskriminacije in varstvo šibkejših oseb. 
Države članice same odločijo, komu 
poveriti to nalogo.

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

Predlog spremembe 320
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

1a. Države članice poverijo nacionalnim 
regulativnim organom nalogo, da 
spremljajo upoštevanje določb te direktive, 
še zlasti tistih, ki se nanašajo na pravico do 
svobode izražanja, pluralnost medijev, 
človekovo dostojanstvo, načelo 
nediskriminacije in varstvo šibkejših oseb.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 321
ČLEN 1, TOČKA 20

Člen 23b, odstavek 2 (Direktiva 89/552/EGS)

2. Nacionalni regulativni organi predložijo 
drug drugemu in Komisiji informacije, 
potrebne za uporabo določb te direktive.

2. Informacije, potrebne za izvajanje določb 
te direktive, morajo biti na voljo na ravni 
držav članic in Komisije.

Or. it

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

Predlog spremembe 322
ČLEN 1, TOČKA 20 A (novo)

Člen 23b a (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(20a) Vstavi se naslednji člen 23ba:
"Člen 23ba

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo pluralnost informacij v 
radiotelevizijskem sistemu. Države članice 
zlasti prepovejo vzpostavljanje in 
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ohranjanje prevladujočih položajev na trgu 
televizijskih storitev in z njim povezanih 
trgih.
2. Države članice si prizadevajo, da se 
zagotovi spoštovanje nepristranskosti 
informacij, ki jih dajejo javne oblasti, in 
določijo ustrezne ukrepe, s katerimi 
preprečijo, da bi morebitne zlorabe 
vladnega položaja lahko vplivale na 
informacije, posredovane preko medijev.
3. Države članice prepovejo imetnikom 
vladnih funkcij, njihovim zakonskim 
partnerjem ali sorodnikom do drugega 
kolena ter družbam pod njihovim nadzorom 
prevzemanje ali ohranjanje nadzornega 
položaja v družbah, ki delujejo na 
radiotelevizijskem trgu in na z njim 
povezanih trgih."

Or. it

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 323
ČLEN 1, TOČKA 20 A (novo)

Člen 23b a (novo), odstavek 1 (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

(20a) Vstavi se naslednji člen 23ba:
"1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo pluralnost informacij v 
radiotelevizijskem sistemu. Države članice 
zlasti prepovejo vzpostavljanje in 
ohranjanje prevladujočih položajev na trgu 
televizijskih storitev in z njim povezanih 
trgih."
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Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 324
ČLEN 1, TOČKA 20 A (novo)

Člen 23b a (novo), odstavek 2 (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

"2. Države članice si prizadevajo, da se 
zagotovi spoštovanje nepristranskosti 
informacij, ki jih dajejo javne oblasti, in 
določijo ustrezne ukrepe, s katerimi 
preprečijo, da bi morebitne zlorabe 
vladnega položaja lahko vplivale na 
informacije, posredovane preko medijev."

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 325
ČLEN 1, TOČKA 20 A (novo)

Člen 23b a (novo), odstavek 3 (novo) (Direktiva 89/552/EGS)

"3. Pravica do informiranosti mora vedno 
biti v skladu s pravico do zasebnosti in ne 
sme nikoli kršiti pravice do človekovega 
dostojanstva, zlasti mladoletnikov. V tem 
primeru se je treba vedno sklicevati na 
mednarodne konvencije na tem področju, 
na etične kodekse in na druge oblike 
samoomejevanja, ki so jih sprejeli delavci 
na področju informiranja v posameznih 
evropskih državah."

Or. it

Obrazložitev

Treba je poudariti, da sta zlasti v primeru zelo razširjenih in tehnološko izpopolnjenih 
medijev človekovo dostojanstvo in nedotakljivost njegove zasebnosti meja, ki je pravica do 
informiranosti ne sme prekoračiti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 326
ČLEN 2

Priloga “Direktive in uredbe”, člen 3(a), številka 4 (Uredba (EG) št. 2006/2004)

“4. Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 
oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov: členi 3g do 3h in 
členi 10 do 20. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta …/…/ ES.“

“4. Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 
oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov: členi 3c in 3g do 3h 
in členi 10 do 20. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta …/…/ ES.“

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da lahko potrošnik na lahek, neposreden in trajno dostopen način prepozna 
ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, je jasno povezana z zaščito potrošnikovih 
interesov in jo je zato treba izrecno omeniti v prilogi "Direktive in uredbe".


