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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnicí, která byla předložena k projednání a ke schválení, se mění směrnice z roku •
1989 (89/552/EHS), která měla za cíl umožnit volné vysílání televize na celém území
EHS.
Oproti tehdejší době se dnes v důsledku technického rozvoje podstatně zvýšil počet r•

ůzných mediálních platforem, jejichž prostřednictvím může být šířen a přijímán 
audiovizuální program, ale především se změnila struktura specifických obchodních 
modelů v tomto odvětví. Uskutečnil se totiž postupný přechod od trhu vycházejícího 
od prodejce, k trhu vycházejícímu od spotřebitele, který se z pasivního příjemce 
faktické nabídky stanovené výlučně distributorem přeměnil, a v budoucnosti se bude 
stále více měnit v toho, kdo výlučně rozhoduje o produktu, který konzumuje.
Mezi důsledky, které tento nový hospodářský model již obsahoval a které, a to  zdůraz•
ňujeme, budou ještě více rozhodující v budoucnu, se řadí dramatická změna původu 
zdrojů určených k financování tohoto odvětví jak v oblasti produkce, tak v oblasti 
distribuce. S ohledem na dvě tradiční formy financování, to je poplatky a reklamní
vstupy, je pro uživatele stále důležitější, aby cena odpovídala povaze a kvalitě po
žadované audiovizuální služby. Lze tudíž předpokládat podstatné a postupné zvyšování
hospodářského významu tohoto průmyslového odvětví a zostřování hospodářské soutě
že na globální úrovni. 
Na jedné straně tedy tento scénář učiní ještě nezbytnějším a naléhavějším uskutečňování•
skutečně jednotného evropského trhu schopného svým rozměrem konkurovat trhu 
americkému a rozvíjejícímu se trhu indickému, latinskoamerickému a čínskému a p
řekonávat při svém fungování jazykové bariéry a rozmanitost právních předpisů
jednotlivých států. Na druhé straně se jeví nutné zavést pravidla, která umožní sledovat, 
podpořit a upřednostnit další technický vývoj i s tím vědomím, že v budoucnosti bude 
zájem spotřebitele stále více uspokojován  rostoucím rozsahem možností, které mu 
nabízí právě tato technologie.
Současně je třeba uznat, že zvláštní povaha tohoto produktu, to je audiovizuálních slu•
žeb, s sebou přináší specifické problémy, které nejsou ještě dostatečně citlivě zachyceny 
na vnitrostátní úrovni, včetně uznání hodnoty kulturní identity, jejíž ochrana p
ředstavuje základní zvláštnost tzv. „evropského modelu“.
Je kromě toho důležité připomenout, že –na rozdíl od roku 1989 – si Evropská unie •
stanovila, že ústředním bodem její vlastní politické strategie týkající se definice 
geopolitické a geoekonomické ústřední úlohy v kontextu vývoje světové ekonomiky 
bude tzv. Lisabonská strategie přijatá v roce 2000, podle níž by se do roku 2010 měla  
Evropské unie stát „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější světovou ekonomikou 
založenou na znalostech, která je schopna dosáhnout udržitelného ekonomického 
rozvoje s větším počtem a lepší kvalitou pracovních příležitostí, vyšší sociální soudr
žností a respektováním životního prostředí“. 
V tomto rámci se zdá být jasné, že budoucnost hospodářského odvětví, o němž tato sm
ěrnice pojednává, představuje rozhodující prvek pro úspěch takové strategie. Jeví se 
proto nutným přijmout takový regulační rámec, který by zohlednil mezi ostatními 
politickými cíly Evropské unie právě nezbytnost umožnit evropskému průmyslu 
dosáhnout konkurenceschopnosti ve světovém měřítku vůči konkurentům z jiných 
oblastí světa. Revize směrnice 89/552/EHS musí jít tímto směrem a musí tedy být 
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formulována tak, aby sladila obecný zájem se zájmy spotřebitelů i tohoto odvětví. Zd
ůrazňujeme také, že je nezbytné přijmout přístup, který umožní nacházet prvky 
synergického působení mezi těmito různými zájmy.
V tomto smyslu shledáváme, že znění návrhů Evropské komise jde v zásadě tímto sm•
ěrem a Parlament by je proto měl schválit, zatímco je třeba odmítnout alternativy, které
představuje buď zachování regulačního rámce platného v současnosti (směrnice 
Televize bez hranic pouze pro tzv. lineární služby a směrnice o elektronickém 
obchodování pro tzv. nelineární služby), nebo úprava specifických norem pro lineární
služby.
Je možné souhlasit s cílem definovat tzv. „audiovizuální mediální služby“, i když se •

zdá, že pro stanovení rozdílu mezi službami a mediálními službami by bylo vhodné najít 
přesnější vymezení toho, co by mělo spadat do oblasti tzv. nelineárních mediálních slu
žeb. Lze se totiž důvodně obávat, že příliš široké pole působnosti by mohlo snížit 
schopnost evropského průmyslu při zkoumání nových forem šíření nových produktů. 
Pozměňovací návrhy, které předkládáme v této zprávě, směřují právě tímto směrem.
Naše pozměňovací návrhy ostatně směřují k posílení evropských průmyslových •
struktur, zejména při produkci audiovizuálních programů tak, aby byly schopné čelit 
americkým konkurentům, ale v budoucnu také konkurentům indickým, latinsko-
americkým a čínským..
Je přitom důležité zdůraznit význam vhodného systému správy práv na využívání
audiovizuálních programů, který by měl umožnit posílení samostatného průmyslového 
odvětví na výrobu těchto programů. Je přitom žádoucí, aby při vhodné koordinaci  s 
cíli této směrnice byl brán ohled na tento komplexní rámec .
Na základě téže filozofie podporujeme myšlenku řádné regulace „umístění produktu“ a •
stanovení nerepresivních pravidel pro reklamu jako celek, s ohledem na to, že větší mo
žnost volby, kterou spotřebitelé budou mít, povede k tomu, že průmyslové odvětví se 
bude snažit postupovat více v zájmu těchto zákazníků, a že široká nabídky povede k 
tvorbě produktů, které budou považovány za kvalitnější a více přizpůsobené
individuálnímu vkusu. Když se v tomto smyslu změní potřeby a očekávání uživatelů, 
bude méně potřebný i dohled veřejného orgánu.
Na závěr bychom se kromě společné tvorby předpisů chtěli zasadit i o samoregulaci : •
jsme si vědomi toho, že možnost tvorby právních předpisů je v tomto smyslu silně
omezena Interinstitucionální dohodou o lepší tvorbě právních předpisů ze dne 31. 12. 
2003. Technický rozvoj v rámci tržních pravidel je nicméně natolik rychlý, že je třeba 
mít k dispozici vhodné předpisy, které umožní sladit požadavek na ochranu hodnot a cíl
ů obecného zájmu s požadavkem zajistit potřebnou pružnost.a konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Směrnice 89/552/EHS koordinuje n
ěkteré právní a správní předpisy členských 
států upravující provozování televizního 
vysílání. Nové technologie v oblasti přenosu
audiovizuálních mediálních služeb však vy
žadují přizpůsobení regulativního rámce za ú
čelem zohlednění dopadu strukturálních zm
ěn a technického rozvoje na obchodní
modely, zejména na financování komerčního 
vysílání, a pro zajištění optimálních podmínek 
pro hospodářskou soutěž, pokud jde 
o evropské informační technologie 
a evropská odvětví médií a mediálních slu
žeb.

(1) Směrnice 89/552/EHS koordinuje n
ěkteré právní a správní předpisy členských 
států upravující provozování televizního 
vysílání. Nové technologie v oblasti přenosu 
audiovizuálních mediálních služeb však vy
žadují přizpůsobení regulativního rámce za ú
čelem zohlednění dopadu strukturálních zm
ěn, šíření informačních a komunikačních 
technologií a technického rozvoje na 
obchodní modely, zejména na financování
komerčního vysílání, a pro zajištění
optimálních podmínek pro hospodářskou 
soutěž, pokud jde o evropské informační
technologie a evropská odvětví médií a 
mediálních služeb.

Odůvodnění

Šíření informačních a komunikačních technologií má velký dopad na společenské a hospodá
řské struktury. Jejich šíření zejména nastartovalo další technologický vývoj, který změnil 
strukturu a fungování mnohých obchodních modelů.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména v malých a středních podnicích, a 
podněcují investice a hospodářský růst.

(4) Tradiční audiovizuální mediální služby a 
vznikající služby na vyžádání nabízejí ve 
Společenství významné pracovní příležitosti, 
zejména v malých a středních podnicích, a 
podněcují investice a hospodářský růst, zlep
šují životních podmínky, a tak posilují
konkurenceschopnost evropských podniků.

Odůvodnění

Vytváření pracovních příležitostí a nabídka významných možností zaměstnání je nesmírně d
ůležitým faktorem pro podporu průmyslového sektoru v Evropě. Podpora růstu a produktivity 
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ve všech průmyslových odvětvích je jedním z nejvýznamnějších cílů Evropského společenství.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Evropské společnosti poskytující
audiovizuální mediální služby čelí právní
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající slu
žby na vyžádání, a je tedy nutné za účelem 
zamezení narušování hospodářské soutěže 
a zlepšení právní jistoty používat pro všechny 
audiovizuální mediální služby alespoň
základní stupeň koordinovaných pravidel.

5) Evropské společnosti poskytující
audiovizuální mediální služby čelí právní
nejistotě a nerovným podmínkám, pokud jde 
o právní režim vztahující se na vznikající slu
žby na vyžádání, a je tedy nutné za účelem 
zamezení narušování hospodářské soutěže, p
řispění k dokončení vnitřního trhu a 
jednotného informačního prostoru a zlep
šení právní jistoty používat pro všechny 
audiovizuální mediální služby alespoň
základní stupeň koordinovaných pravidel.

Odůvodnění

Důvodem k vypracování nové směrnice je aktualizovat právní ustanovení s ohledem na nejnov
ější technologický vývoj na trhu a poskytnout subjektům na trhu jeden právní text pro bezpe
čné vysílání a přispět tak k vytvoření jednotného informačního prostoru, jednoho ze tří pilířů
iniciativy i2010.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)
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(6a) Na zasedání Evropské rady v Lisabonu 
v roce 2000 Evropská unie zahájila 
ambiciózní program s cílem učinit z Evropy 
do roku 2010 nejdynamičtější a 
nejkonkurenceschopnější světovou 
ekonomiku založenou na znalostech. 
Lisabonská strategie se znovu rozběhla v 
roce 2005 poté, co proběhla své její revize v 
polovině období,  jako základní složka zvý
šení blahobytu, podpory hospodářské soutě
že  a zvýšení produktivity v EU. Za tímto ú
čelem a v rámci Lisabonské strategie je 
nezbytné se soustředit na politiky, které
mají pozitivní dopady na dokončení vnit
řního trhu, snižování překážek hospodářské
soutěži a šíření informačních a komunika
čních technologií, s cílem zmapovat cestu 
ke konkurenceschopné ekonomice založené
na znalostech.

Odůvodnění

Lisabonská strategie je nejvýznamnějším akčním nástrojem, jehož pomocí může EU zvýšit 
konkurenceschopnost evropských podniků, zvýšit blahobyt a zlepšit životní podmínky. Je 
základem pro podporu produktivity evropského průmyslu i evropského vysílacího průmyslu, 
který je jeho součástí.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 6B (nový)

(6b) Vytvoření silného evropského pr
ůmyslu bylo jedním z hlavních cílů
Lisabonské strategie. Za tímto účelem je 
možno dosáhnout produktivity a 
technického prvenství ve všech odvětvích 
hospodářství prostřednictvím rozsáhlého 
investování a využívání dostupných 
informačních a komunikačních 
technologií, které vytvoří správnou regula
ční rovnováhu, aby byla vybudována dův
ěra spotřebitelů a sjednoceno sbližování na 
vnitřním trhu.

Odůvodnění
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V informační společnosti  je možno dosáhnout produktivity a růstu evropských podniků pouze 
využíváním informačních a komunikačních technologií a mohutným investováním, které umo
žní dosáhnou vedoucí úlohy v odvětví průmyslu, včetně odvětví vysílání.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 6C (nový)

(6c) Podpora konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu, jehož významnou 
součást tvoří audiovizuální odvětví, je 
rozhodující pro dosažení politických cílů
Lisabonské strategie. Proto, s cílem posílit 
schopnost konkurence audiovizuálního pr
ůmyslového odvětví, by měly být 
prosazovány odpovídající prostředky 
financování v  rámci vhodného regula
čního prostředí.

Odůvodnění

V informační společnosti  je možno dosáhnout produktivity a růstu evropských podniků pouze 
využíváním informačních a komunikačních technologií a mohutným investováním, které umo
žní dosáhnou vedoucí úlohy v odvětví průmyslu, včetně odvětví vysílání. 

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 6D (nový)

(6d) V rámci Lisabonské strategie je důle
žité brát ohled na rozvoj evropské produkce 
audiovizuálního obsahu tím, že bude 
vypracován politický rámec, zejména  s 
ohledem na vlastnictví a užívání práv.

Odůvodnění

Pro dosažení obecného cíle prosazovat evropský průmysl a evropský audiovizuální průmysl, 
by měla být pozornost rovněž věnována evropským producentům audiovizuálního obsahu.Měl 
by být v tomto ohledu vypracován rámec zahrnující otázku práv, neboť dominantní postavení
distributorů v této oblasti je na škodu věci.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 7
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(7) Komise přijala iniciativu „i2010: 
evropská informační společnost“ s cílem 
posílit růst a zaměstnanost v odvětvích 
informační společnosti a médií. i2010 je 
komplexní strategie vytvořená tak, aby na 
pozadí konvergence informačních 
a mediálních služeb, sítí a zařízení podpořila 
rozvoj digitálního hospodářství, a to 
modernizací a nasazením všech nástrojů
politiky EU: právních nástrojů, výzkumu a 
partnerství s průmyslem. Komise se zavázala 
vytvořit konzistentní rámec vnitřního trhu 
pro služby informační společnosti a mediální
služby, a to modernizací právního rámce pro 
audiovizuální služby, jež začíná v roce 2005 
návrhem Komise na modernizaci směrnice o 
televizi bez hranic.

(7) Komise přijala iniciativu „i2010 evropská
informační společnost“ s cílem posílit růst a 
zaměstnanost v odvětvích informační spole
čnosti a médií. i2010 je komplexní strategie 
vytvořená tak, aby na pozadí konvergence 
informačních a mediálních služeb, sítí a za
řízení podpořila rozvoj digitálního hospodá
řství a šíření informačních a komunika
čních technologií, a to modernizací a 
nasazením všech nástrojů politiky EU: 
právních nástrojů, výzkumu a partnerství s pr
ůmyslem Komise se zavázala vytvořit 
konzistentní rámec vnitřního trhu pro služby 
informační společnosti a mediální služby, a to 
modernizací právního rámce pro 
audiovizuální služby, jež začíná v roce 2005 
návrhem Komise na modernizaci směrnice o 
televizi bez hranic.

Odůvodnění

Rozvoj digitální ekonomiky a dosažení informační společnosti může být uskutečňováno pouze 
šířením informačních a telekomunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice audiovizuálních mediálních slu
žeb pokrývá všechny audiovizuální služby 
hromadných sdělovacích prostředků, nehledě
na to, zda jsou poskytovány podle programu, 
nebo na vyžádání. Její oblast působnosti je v
šak omezena na služby, jak je definuje 
Smlouva, a vztahuje se tedy na jakoukoli 
hospodářskou činnost, včetně podniků ve
řejných služeb, ale nevztahuje se na 
nehospodářské činnosti, například na čistě
osobní webové stránky.

(13) Definice audiovizuálních mediálních slu
žeb pokrývá všechny audiovizuální služby 
hromadných sdělovacích prostředků, nehledě
na to, zda jsou poskytovány podle programu, 
nebo na vyžádání. Její oblast působnosti je v
šak omezena na služby, jak je definuje 
Smlouva, a vztahuje se tedy na jakoukoli 
hospodářskou činnost, včetně podniků ve
řejných služeb, ale nevztahuje se na 
nehospodářské činnosti, například na čistě
osobní webové stránky nebo jiný uživatelem 
generovaný obsah, který není obvykle 
poskytován za úplatu.

Odůvodnění

Jak zdůraznila sama Komise, směrnice by neměla pokrývat nehospodářské činnosti. Soukromé
internetové stránky, avšak rovněž soukromý obsah, jako jsou internetové blogy, by neměly být 
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právně upravovány.Totéž by mělo platit pro stránky s polosoukromým obsahem, jako 
jsou informace místních klubů nebo školních zařízení. To je rovněž v souladu s definicí služeb 
v článku 50 Smlouvy. Znění by tedy mělo výslovně vyjímat takový obsah z oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Definice audiovizuálních mediálních slu
žeb pokrývá hromadné sdělovací prostředky, 
pokud jde o jejich informační, zábavní a vzd
ělávací funkci, ale vylučuje soukromou 
korespondenci v jakékoli podobě, například 
zprávy elektronické pošty zasílané
omezenému počtu příjemců. Definice rovněž
vylučuje všechny služby, které nejsou určeny 
k šíření audiovizuálního obsahu, tj. případy, 
kdy je audiovizuální obsah vzhledem ke služb
ě vedlejší a není jejím hlavním účelem. P
říkladem jsou webové stránky, které zahrnují
audiovizuální prvky sloužící pouze jako dopl
ňky, například animované grafické prvky, 
malé reklamní šoty nebo informace 
související s produktem či neaudiovizuální
službou.

(14) Definice audiovizuálních mediálních slu
žeb pokrývá hromadné sdělovací prostředky, 
pokud jde o jejich informační, zábavní a ve
řejně vzdělávací funkci, ale vylučuje 
soukromou korespondenci v jakékoli podob
ě, například zprávy elektronické pošty 
zasílané omezenému počtu příjemců.
Definice rovněž vylučuje všechny služby, 
které nejsou určeny k šíření audiovizuálního 
obsahu, tj. případy, kdy je audiovizuální
obsah vzhledem ke službě vedlejší a není
jejím hlavním účelem. Příkladem jsou 
webové stránky, které zahrnují audiovizuální
prvky sloužící pouze jako doplňky, například 
animované grafické prvky, malé reklamní
šoty nebo informace související s produktem 
či neaudiovizuální službou.

Odůvodnění

Jedním z hlavních rysů služeb popisovaných v této směrnici je vysílání pro širokou veřejnost, 
jak je uvedeno rovněž v jejich definici.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (nový)

17a) Kritéria stanovená v definici 
audiovizuálních mediálních služeb uvedené
v čl. 1 písm. a) směrnice 89/552/EHS, ve zn
ění této směrnice, a dále vysvětlená v 
bodech odůvodnění 13 až 17 této směrnice, 
musí být splněna současně.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že kritéria, která Komise uvádí v bodech odůvodnění 13 až 17, musí být 
splněna současně.
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Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 25A (nový)

(25a) Samoregulace je typem dobrovolné
iniciativy umožňující hospodářským 
subjektům, sociálním partnerům a 
nevládním organizacím nebo sdružením p
řijímat sami pro sebe obecné pokyny na 
evropské úrovni. Samoregulace je 
alternativní metodou, jak splnit stávající
ustanovení, a nemůže plně nahradit 
legislativní činnost. Společná regulace 
znamená, že dosažení souladu s 
ustanoveními této směrnice je svěřeno 
samoregulačním subjektům, aniž by tím 
byly dotčeny povinnosti členských států
vyplývající ze Smluv.

Odůvodnění

Vysvětlení pojmu „společná regulace“ a „samoregulace“ v bodech odůvodnění je nezbytná k 
tomu, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší možné úrovně samoregulace v Evropském spole
čenství.

Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 35
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(35) Nelineární audiovizuální mediální služby 
mají potenciál částečně nahradit lineární slu
žby. V souladu s tím by měly v případech, 
kde je to proveditelné, podporovat tvorbu a
šíření evropských děl, a aktivně tak přispívat 
k podpoře kulturní rozmanitosti. Bude důle
žité pravidelně přezkoumávat používání
ustanovení týkajících se podpory evropských 
děl ze strany audiovizuálních mediálních slu
žeb. V rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 
3 by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových služeb 
k tvorbě evropských děl a k nákupu práv 
k evropským dílům, podíl evropských děl 
v katalogu audiovizuálních mediálních služeb 
i skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými slu
žbami.

35) Nelineární audiovizuální mediální služby 
mají potenciál částečně nahradit lineární slu
žby a tradiční distribuční kanály, jako jsou 
DVD a ostatní fyzické nosiče. V souladu s 
tím by měly v případech, kde je to 
proveditelné, podporovat tvorbu a šíření
evropských děl, a aktivně tak přispívat k 
podpoře kulturní rozmanitosti. Bude důle
žité pravidelně přezkoumávat používání
ustanovení týkajících se podpory 
evropských děl ze strany 
audiovizuálních mediálních služeb. V 
rámci zpráv stanovených v čl. 3f odst. 3 
by členské státy měly rovněž zohlednit 
zejména finanční příspěvek takových slu
žeb k tvorbě evropských děl a k nákupu 
práv k evropským dílům;podíl 
evropských děl v katalogu 
audiovizuálních mediálních služeb i 
skutečnou uživatelskou spotřebu 
evropských děl nabízených takovými slu
žbami.

Odůvodnění

Na rozdíl od tradičních distribučních kanálů poskytují on-line služby široké možnosti pro 
evropská a nezávislá díla.

Podpora on-line služeb je proto nejvhodnější způsob, jak podnítit větší rozšíření evropských 
audiovizuálních děl a současně zajistit, aby byla dostupná na nových distribučních kanálech.

V tomto kontextu základní podmínkou pro respektování hospodářské soutěže je 
nediskriminace mezi různými distribučními trhy, tj. na jedné straně on-line distributory a na 
straně druhé tradiční distribuční kanály, jako je placená TV, DVD  a ostatní fyzické nosiče.

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 43

(43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní
charakter evropského televizního prostoru, a 
proto omezuje možné přerušování filmových 
děl a filmů vytvořených pro televizi, jakož i n
ěkterých kategorií pořadů, které nadále pot
řebují zvláštní ochranu.

43) Směrnice má za cíl chránit zvláštní
charakter evropského televizního prostoru a 
podpořit evropský mediální průmysl, a 
proto omezuje možné přerušování filmových 
děl a filmů vytvořených pro televizi, jakož i n
ěkterých kategorií pořadů, které nadále pot
řebují zvláštní ochranu.
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Odůvodnění

V rámci obsahu Lisabonské agendy a s cílem podpořit evropský mediální průmysl a zvýšit 
jeho růst  a produktivitu, by podpora  evropského mediálního průmyslu a evropské mediální
produkce měla být v audiovizuální oblasti vrcholně důležitá.

Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 47

(47) Regulační orgány by měly být nezávislé
na vládách členských států i na 
poskytovatelích audiovizuálních mediálních 
služeb, aby mohly vykonávat svou práci 
nestranně a transparentně a přispívat k 
pluralitě. Pro zajištění správného používání
této směrnice je nezbytná úzká spolupráce 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí,

Regulační orgány by měly být nezávislé na 
vládách členských států i na poskytovatelích 
audiovizuálních mediálních služeb, aby mohly 
vykonávat svou práci nestranně a 
transparentně a přispívat k pluralitěPro zajišt
ění správného používání této směrnice je 
nezbytná úzká spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a Komisí i 
mezi vnitrostátními regulačními orgány 
mezi sebou navzájem,

Odůvodnění

Spolupráce je životně důležitá.V této souvislosti by měla probíhat spolupráce nejen mezi 
vnitrostátními regulačními orgány a Komisí, ale i mezi vnitrostátními orgány mezi sebou
navzájem.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (c) (směrnice 89/552/EHS)
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(c) „televizním vysíláním“ lineární
audiovizuální mediální služba, kdy o čase p
řenosu konkrétního pořadu a o programové
skladbě rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb;

c) „lineární službou“ nebo „televizním 
vysíláním“ původní vysílání jednotlivých po
řadů jakýmikoli prostředky, v nekódované
či kódované podobě a v časové
posloupnosti. Tyto pořady jsou přenášeny 
do zařízení uživatele v časovém okamžiku, 
o němž rozhoduje poskytovatel mediálních 
služeb, v souladu s vysílacím programem a 
současně k předem nestanovenému počtu 
potenciálních televizních diváků. Tato 
definice zahrnuje předávání pořadů mezi 
podniky s cílem jejich přeposlání ve
řejnosti.Nezahrnuje služby poskytující
jednotlivé informace nebo jiné zprávy nebo 
obrazy na individuální žádost příjemce slu
žeb,

Odůvodnění

Tento odstavec obsahuje definici lineárních služeb, tj. včetně televizního vysílání. V rámci v
šeobecného pojetí audiovizuálních mediálních služeb je důležité definovat, co se rozumí pod 
pojmem lineární - tj. televizní vysílání, a co pod pojmem nelineární vysílání. Jsou podány 
podrobné charakteristiky, zdůrazňující základní rysy lineárních služeb.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ audiovizuální
mediální služba, kdy o čase přenosu 
konkrétního pořadu rozhoduje uživatel, a 
to na základě nabídky obsahu, který vybral 
poskytovatel mediální služby;

e) „nelineární službou“ audiovizuální
mediální služba, poskytovaná prost
řednictvím elektronické komunikační sítě
ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady, včetně kabelu, satelitu, pozemní
televize, IP televize nebo mobilní sítě, která
má následující rysy:
– uživatel zadává individuální požadavek 
na konkrétní službu (včetně předplatného) 
na základě výběru z obsahu připraveného 
poskytovatelem mediálních služeb;
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– služba zahrnuje obsah, který může být 
zobrazován rovněž prostřednictvím lineární
služby, např. celovečerní filmy, sportovní p
řenosy a pořady ve formátu již připraveném 
pro televizní přenos, jako jsou situační
komedie, dokumentární filmy, dětské po
řady a původní dramatické pořady;
– formát, podoby a prostředky přístupu ke 
službě mohou vést uživatele k tomu, aby o
čekával stejnou právní ochranu, jaká se 
používá pro  lineární služby;

Odůvodnění

Tato definice nelineárních služeb se snaží postihnout co nejvíc rysů těchto služeb. V prvním 
pododstavci se zdůrazňuje skutečnost, že pro poskytování nelineárních služeb je nutné, aby u
živatel požádal o poskytování služby na základě výběru obsahu v nabídce poskytovatele 
mediálních služeb. Druhý pododstavec umožňuje „zachycování“pouze obsahu „podobného 
televiznímu vysílání“ a ponechává mimo oblast působnosti jiné typy videoobsahu. Plní cíl 
Komise vytvořit rovné podmínky pro nelineární služby a stávající vysílací služby tak, aby se 
například video na objednávku se nestávalo přitažlivým jako distribuční platforma pouze 
proto, že se vyhýbá stávajícím omezením reklamy v televizním vysílání.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. (f) (směrnice 89/552/EHS)

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální mediální slu
žby a jsou určeny k přímé či nepřímé podpo
ře zboží, služeb či obrazu fyzické či 
právnické osoby provozující hospodářskou 
činnost;

f) „audiovizuálním obchodním sdělením“
pohyblivé obrazy se zvukovými 
audiovizuálními službami či bez nich, které  
jsou určeny k přímé či nepřímé podpoře zbo
ží, služeb či obrazu fyzické či právnické
osoby provozující hospodářskou činnost;

Odůvodnění

Definice podpory musí být, jako v písm. g) a i,) konstruována subjektivně, aby byly dosaženy 
vhodné výsledky.V jiném případě by měla jakákoli zmínka o produktu nebo službě, z redak
čních důvodů spadat do definice „audiovizuálních obchodních sdělení“, pokud je objektivně
určena k podpoře prodeje, aniž by to byl ve skutečnosti její záměr. Na druhé straně by ryzí
reklama měla být kvalifikována jako audiovizuální obchodní sdělení, pokud neměla žádný
dopad, a bylo tak objektivně konstatováno, že nepodpořila prodej, i když takový byl  zamý
šlený účel.
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Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 2

Čl. 1 písm. k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, příslu
šné ochranné známky či zmínky o nich do 
audiovizuálních mediálních služeb, obvykle
za úplatu nebo jinou protihodnotu.

k) „umístěním produktu“ jakákoli podoba 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, příslu
šné ochranné známky či zmínky o nich do 
audiovizuálních mediálních služeb 
poskytovatelem mediálních služeb nebo na 
jeho žádost, obvykle za úplatu nebo jinou 
protihodnotu

Odůvodnění

Poskytovatelé mediálních služeb v praxi nakupují již připravený audiovizuální obsah od t
řetích stran. Nemají často žádnou možnost, jak stanovit, zda tyto programy obsahují umístění
produktu. Nemají ani žádnou možnost to ovlivnit.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 6

Čl. 3f odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

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

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé
mediálních služeb spadající do jejich 
pravomoci tam, kde je to proveditelné, 
vhodnými prostředky a s ohledem na 
konkurenci mezi jednotlivými distribučními 
trhy podporovali tvorbu evropských děl a p
řístup k nim ve smyslu článku 6

Odůvodnění

Na rozdíl od tradičních distribučních kanálů poskytují on-line služby široké možnosti pro 
evropská a nezávislá díla.

Podpora on-line služeb je proto nejvhodnějším způsobem, jak podnítit větší rozšíření
evropských audiovizuálních děl a současně zajistit, aby byla dostupná na nových distribu
čních kanálech.

V tomto kontextu základní podmínkou pro respektování hospodářské soutěže je 
nediskriminace mezi různými distribučními trhy, tj. na jedné straně on-line distributory a na 
straně druhé tradiční distribuční kanály, jako je placená TV, DVD  a ostatní fyzické nosiče.
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Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 6

Čl. 3h odst. 1 (směrnice 89/552/EHS)

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

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

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

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

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

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

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

c) diváci musí být jasně informováni o 
existenci dohody o sponzorování a/nebo o 
umístění produktu;

ca) sponzorované pořady musí být zřetelně
označeny jako sponzorované pořady 
jménem, logem a/nebo jinou značkou 
sponzora, například odkazem na jeho 
výrobek (výrobky) nebo službu (služby) či 
prostřednictvím charakteristického znaku, 
a to na začátku pořadů, v jejich průběhu 
a/nebo na jejich konci;

cb) pořady obsahující umístění produktu 
musí být řádně označeny na počátku po
řadu, aby divák nemohl být žádným zp
ůsobem uveden v omyl.
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Odůvodnění

Samostatné odstavce vzhledem k různému obsahu.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 7 PÍSM. DA) (nové)
Článek 6 (směrnice 89/552/EHS)

da) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Členské státy by při definování pojmu 
nezávislého producenta měly brát patřičný
ohled na následující tři kritéria: vlastnictví
produkční společnosti, množství pořadů
dodávaných jednomu vysílateli a vlastnictví
sekundárních práv.“

Odůvodnění

Odkaz na nezávislost je důležitý a je velmi úzce spojen s pojetím práv. Skutečnost, že trh je 
koncentrovaný a že síla několika hlavních společností při získávání práv způsobují, že 
nezávislé produkční společnosti nejsou schopny plně využívat nových forem distribuce pořadů
a uchovat a podržet si práva, jsou tak neschopné přitáhnout kapitál a dosáhnout růstu a z
ůstávají tak silně dotovanými,  s takovou úrovní koncentrace, která blokuje inovace.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 10

Čl. 11 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

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

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

Odůvodnění

Rozšíření třicetiminutového pravidla běžně uplatňovaného na zpravodajství a dětské pořady, 
na 35 minut by mělo vážné negativní dopady na příjmy vysílacích společností z reklam, a tedy 
na jejich schopnost financovat produkci audiovizuálního obsahu. Protože většina zpráv a po
řadů pro děti není delší než 30 minut, může to účinně odstranit reklamu z těchto pořadů. Zdá
se, že v návrhu Komise chybí vysvětlení nebo odůvodnění tohoto návrhu nebo posouzení jeho 
dopadů.
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Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 17

Článek 20 (směrnice 89/552/EHS)

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

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

Odůvodnění

Poslední věta poukazuje na významné dopady, pokud jde o podíl na sledovanosti.Tento pojem 
je třeba podrobněji vysvětlit a analyzovat, co znamená trh v rámci práva hospodářské soutě
že.


