
PA\599970SL.doc PE 368.033v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ZAČASNO
2005/0260(COD)

22.6.2006

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov
(KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Pripravljavec mnenja: Gianni De Michelis



PE 368.033v01-00 2 PA\599970SL.doc

SL

PA_Legam



PA\599970SL.doc 3 PE 368.033v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva, ki nam je bila predložena v razpravo in odobritev, posodablja Direktivo •
89/552/EGS iz leta 1989, katere cilj je bil omogočiti prosto razširjanje televizijskih 
programov na celotnem ozemlju EGS.
V primerjavi s takratnim stanjem se je s tehnološkim razvojem občutno povečalo •

število različnih platform, prek katerih je možno širiti in sprejemati avdiovizualne 
vsebine, zlasti pa je prišlo do strukturnih sprememb v značilnostih poslovnega modela 
zadevnega sektorja. Trg prodajalca se je namreč postopoma preoblikoval v trg 
uporabnika, ki ni več pasivni prejemnik ponudbe, ki jo določi izključno izdajatelj 
televizijskih programov, ampak sam odloča - in  predvsem bo v prihodnosti vedno bolj  
sam odločal - o vsebinah, ki jih želi uporabljati.
Ena od posledic takega novega gospodarskega modela, ki bo - poudarjamo - v •
prihodnosti zagotovo še bolj odločilna, je korenita sprememba v zvezi z viri financiranja 
sektorja avdiovizualne industrije tako kar zadeva proizvodnjo kot tudi distribucijo. V 
primerjavi z dvema tradicionalnima oblikama financiranja, tj. naročninami in prihodki iz 
oglaševanja, je vedno pomembnejši plačilni sistem, določen glede na naravo in 
kakovost avdiovizualnih storitev, za katere uporabniki zaprosijo. Zato lahko pri
čakujemo znatno in trajno porast gospodarskega pomena tega industrijskega sektorja, 
svetovna konkurenca pa se bo povečala. 
Po eni strani sta torej zaradi takega scenarija še večji potreba in nuja po vzpostavitvi •
resničnega enotnega evropskega trga, ki bo po velikosti lahko konkuriral ameriškemu 
trgu in rastočim indijskim, latinskoameriškim in kitajskim trgom, njegovo delovanje pa 
bo presegalo jezikovne ovire ali številne in različne nacionalne predpise. Po drugi strani 
pa je treba določiti predpise, ki bodo omogočili spremljanje, podpiranje in spodbujanje 
stalnega tehnološkega razvoja, tudi ob upoštevanju, da bo prihodnosti večja izbira 
ponudbe, ki jo ponuja tehnologija sama, vedno bolj zagotavljala varstvo interesov potro
šnikov.
Obenem je treba priznati, da posebna narava zadevnega proizvoda - avdiovizualnih •
storitev - predstavlja posebne težave, ki so deloma povezane tako s še vedno precej 
različno stopnjo senzibilnosti znotraj nacionalnih skupnosti kot tudi s potrebo po spo
štovanju vrednote, kot je kulturna identitete, katere varstvo predstavlja bistveno zna
čilnost t.i. "evropskega modela".
Poleg tega je pomembno opomniti, da se je, v nasprotju z letom 1989, Evropska unija •
odločila, da bo svojo politično strategijo o prevladujoči geopolitični in geoekonomski 
vlogi opredelila v okviru razvoja svetovnega gospodarstva: to je t.i. lizbonska 
strategija, sprejeta leta 2000, katere cilj je, da do leta 2010 Evropska unija postane 
"najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki 
bo uživalo polno zaposlenost ter ekonomsko in socialno kohezijo in spoštovanje 
okolja".Glede na to je jasno, da je prihodnost gospodarskega sektorja, na katerega se 
nanaša direktiva, bistvenega pomena za uspeh te strategije. Zato je treba sprejeti  
zakonski okvir, ki bo, tako kot drugi politični cilji Evropske unije, kot obvezo upo
števal prav potrebo po tem, da se evropski industriji omogoči, da postane konkurenčna 
na svetovni ravni v primerjavi s konkurenti iz drugih delov sveta. Revizija direktive 
89/552/EGS bo morala biti usmerjena in oblikovana tako, da bo uskladila interese 
skupnosti, potrošnika in industrije. Pravzaprav poudarjamo, da je treba sprejeti pristop, 
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ki bo uspel te različne interese uskladiti.
V tem smislu ugotavljamo, da besedilo, ki ga je predlagala Evropska komisija, •
predstavlja napredek v tej smeri in jo mora zato Parlament odobriti, medtem ko mora 
zavrniti predstavljene alternative za nadaljevanje pristopa, osnovanega na 
zakonodajnem okviru, ki je trenutno v veljavi (direktiva o televiziji brez meja samo za 
t.i. linearne storitve, direktiva o elektronskem poslovanju za nelinearne storitve) ali za 
spremembo posebnih predpisov, ki urejajo linearne storitve.
Cilj opredeliti t.i. "avdiovizualne medijske storitve" je sprejemljiv, čeprav bi bilo, za •
jasnejše razlikovanje med storitvami in medijskimi storitvami, bolje natančneje določiti 
tudi obseg t.i. "nelinearnih medijskih storitev". Upravičena je namreč zaskrbljenost 
tistih, ki se bojijo, da bi preohlapna opredelitev obsega lahko omejila sposobnost 
Evrope, da raziskuje nove oblike obveščanja o novih proizvodih.  V tem smislu je treba 
razumeti predloge sprememb, ki jih predlagamo v tem poročilu.
Cilj naših predlogov sprememb je tudi omogočiti okrepitev evropskih industrijskih •
struktur, zlasti na področju proizvajanja vsebin, da bodo lahko konkurirale tako ameri
škim konkurentom kot tudi obetajočim indijskim, latinskoameriškim in kitajskim 
konkurentom.
V ta namen je pomembno poudariti pomen ustreznega sistema za upravljanje pravic za 
uporabo avdiovizualnih vsebin, ki mora omogočiti okrepitev industrije neodvisne 
produkcije samih vsebin. Zato je zaželeno, da se to splošno sliko, v skladu s cilji 
omenjene direktive, upošteva na ustreznih mestih.
Na podlagi iste filozofije menimo, da je treba podpreti zamisel o ustrezni ureditvi 
"promocijskega prikazovanja izdelkov" in določitev nekazenskih pravil za urejanje 
področja oglaševanja v celoti, ob upoštevanju dejstva, da se bo morala industrija, zaradi 
širše izbire, ki jo bodo imeli na razpolago potrošniki, izogibati izbiram, ki niso v 
interesu slednjih, glede na to, da bo široka ponudba spodbudila potrošnike, da se odlo
čijo za proizvode, za katere menijo, da so boljši in bolj po njihovem okusu. Taka 
sprememba potreb in pričakovanj uporabnikov zmanjša potrebo po nadzoru s strani 
javnih organov.
Na koncu bi želeli izraziti večjo naklonjenost samoregulaciji kot koregulaciji. •
Zavedamo se, da možnost izglasovati zakone v tej smeri močno omejuje  
"Medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji" z dne 31.12.2003. Vendar je 
tehnološki razvoj, v okviru pravil trga tako hiter, da so potrebni ustrezni predpisi, ki 
bodo sposobni združiti potrebo po varstvu vrednot in ciljev splošnega interesa in 
obenem zagotoviti potrebno prožnost in konkurenčnost evropske industrije.
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1 Še neobjavljeno v UL.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Direktiva 89/552/EGS usklajuje nekatere 
zakone in druge predpise držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov. Vendar je zaradi novih 
tehnologij prenosa avdiovizualnih medijskih 
storitev potrebno prilagajanje regulativnega 
okvira, da se upošteva vpliv strukturnih 
sprememb in tehnološkega razvoja na 
poslovne modele, zlasti financiranje 
komercialnih programskih vsebin, in da se 
zagotovijo najboljši pogoji konkurenčnosti za 
evropsko informacijsko tehnologijo ter 
medijsko industrijo in storitve.

(1) Direktiva 89/552/EGS usklajuje nekatere 
zakone in druge predpise držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov. Vendar je zaradi novih 
tehnologij prenosa avdiovizualnih medijskih 
storitev potrebno prilagajanje regulativnega 
okvira, da se upošteva vpliv strukturnih 
sprememb, širjenja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
tehnološkega razvoja na poslovne modele, 
zlasti financiranje komercialnih programskih 
vsebin, in da se zagotovijo najboljši pogoji 
konkurenčnosti za evropsko informacijsko 
tehnologijo ter medijsko industrijo in 
storitve.

Obrazložitev

Širjenje  informacijskih in komunikacijskih tehnologij je pomembno vplivalo na družbene in 
gospodarske strukture. Zlasti je širjenje IKT sprožilo nadaljnji tehnični razvoj, ki je spremenil 
strukture in funkcijo številnih poslovnih modelov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4
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(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe.

(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe z izboljšanjem življenjskih pogojev, 
in posledično krepijo konkurenčnost 
evropskih podjetij.

Obrazložitev

Ustvarjanje delovnih mest in veliko možnosti za zaposlitev sta izredno pomembna dejavnika 
za spodbujanje industrijskega sektorja v Evropi. Spodbujanje rasti in produktivnosti vseh 
industrijskih sektorjev je eden najpomembnejših ciljev Evropske skupnosti.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 5

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

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

Obrazložitev

Razlog za oblikovanje nove direktive je uskladitev pravnih  predpisov  z novejšim tehnološkim 
razvojem na trgu in ponuditi akterjem na trgu pravni akt, ki bo ščitil televizijske programe, in 
s tem prispeval k oblikovanju enotnega informacijskega prostora, ki je eden od treh stebrov 
pobude i2010.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 6 A (novo)
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(6a) Na Evropskem svetu v Lizboni leta 
2000 je Evropska unija začela izvajati 
ambiciozen dnevni red, z namenom, da bi 
do leta 2010 Evropa postala "najbolj 
dinamično in konkurenčno na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu". 
Lizbonska strategija je ponovno zaživela 
leta 2005 v času vmesnega pregleda kot 
bistvena komponenta za povečanje 
blaginje, spodbujanje konkurenčnosti in 
pospeševanje produktivnosti v EU.  V ta 
namen in v okviru lizbonske strategije se je 
treba osredotočiti na politike, ki bodo 
pozitivno vplivale na vzpostavitev 
notranjega trga, zmanjšanje ovir za 
konkurenco na notranjem trgu ter na pospe
ševanje uporabe informacijske in 
komunikacijske tehnologije z namenom za
črtati pot do konkurenčnega gospodarstva, 
ki temelji na znanju.

Obrazložitev

Lizbonska strategija je bila najpomembnejše orodje EU za spodbujanje konkurenčnosti 
evropskih podjetij s povečanjem blaginje in življenjskih pogojev. Lizbonska strategija je 
osnova za spodbujanje produktivnosti evropske industrije, katere del je tudi radiotelevizijska 
industrija.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)

(6b) Oblikovanje močne evropske industrije 
je bil eden pomembnejših ciljev lizbonske 
strategije. V ta namen je možno doseči 
vodstvo na področju produktivnosti in 
tehnologije z velikimi vlaganji in uporabo 
razpoložljivih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v konkuren
čnem okolju, ki bo omogočilo ustrezno 
ravnovesje za pridobitev zaupanja potro
šnikov in vključitev konvergence na 
notranji trg.

Obrazložitev
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V  informacijski družbi je možno produktivnost in rast evropskih podjetij doseči tudi z 
uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter z velikimi vlaganji, kar jim bo 
omogočilo vodilni položaj v industrijskem sektorju, vključno s z radiotelevizijskim sektorjem.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 6 C (novo)

(6c) Spodbujanje konkurenčnosti evropske 
industrije, katere pomemben sestavni del je 
avdiovizualni sektor, je bistveno za 
doseganje političnih ciljev lizbonske 
strategije. Zato je treba, da bi okrepili 
konkurenčnost avdiovizualnega 
industrijskega sektorja, v sklopu 
primernega zakonskega okvira spodbujati 
ustrezne načine financiranja.

Obrazložitev

V  informacijski družbi je možno produktivnost in rast evropskih podjetij doseči samo z 
uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter z velikimi vlaganji, ki bodo omogo
čili vodilni položaj v industrijskem sektorju, vključno s televizijsko industrijo.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 6 D (novo)

(6d) V okviru lizbonske strategije je 
pomembno upoštevati razvoj evropske 
produkcije vsebin z začrtanjem političnega 
okvira, zlasti ob upoštevanju lastništva in 
izkoriščanja pravic.

Obrazložitev

S splošnim ciljem spodbujanja evropske industrije in evropske avdiovizualne industrije je 
treba nameniti pozornost tudi evropskim proizvajalcem vsebin. V ta namen je treba oblikovati 
okvir, ki bo obravnaval pravice, saj je prevlada distributerjev v tem pogledu škodljiva.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 7
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(7) Komisija je sprejela pobudo „i2010: 
Evropska informacijska družba“ za 
spodbujanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja v informacijski družbi in 
medijski industriji. i2010 je celovita 
strategija, namenjena spodbujanju razvoja 
digitalnega gospodarstva, glede na zbli
ževanje informacijskih in medijskih storitev, 
mrež in naprav, s posodabljanjem in uporabo 
vseh političnih instrumentov EU: regulativni 
instrumenti, raziskave in partnerstvo z 
industrijo. Komisija se je zavezala k 
oblikovanju skladnega okvira notranjega trga 
za informacijsko družbo in medijske storitve 
s posodabljanjem pravnega okvira za 
avdiovizualne storitve, ki se je začelo s 
predlogom Komisije leta 2005 o posodobitvi 
Direktive o televiziji brez meja.

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

Obrazložitev

Razvoj digitalnega gospodarstva in ustvarjanje informacijske družbe je možno doseči samo z 
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije.

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 13

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

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

Obrazložitev

Kot je Komisija sama poudarila, direktiva ne sme pokrivati negospodarskih dejavnosti. 
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Zasebnih spletnih strani in zasebnih vsebin, kot so blogi, ne smejo urejati predpisi. Enako 
mora veljati za polzasebne vsebine, kot so informacije o  lokalnih klubih ali šolskih dogodkih. 
Slednje je tudi v skladu z opredelitvijo storitev v členu 50 Pogodbe. Zato je treba to vsebino 
izrecno izključiti iz področja uporabe.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 14

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

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

Obrazložitev

Ena glavnih značilnosti opisanih storitev v tej direktivi, omenjena tudi v opredelitvi, je 
posredovanje splošni javnosti.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 17 A (novo)

(17a) Merila,  določena v opredelitvi 
avdiovizualnih medijskih storitev, kot je 
navedeno pod točko (a) člena 1 Direktive 
89/552/EGS, kot je bila spremenjena, in 
nadalje pojasnjena v uvodnima izjavama 
13 in 17 te direktive, je treba izpolniti so
časno.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je treba merila, ki jih je predstavila Komisija v uvodnima 
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izjavama 13 in 17, izpolniti sočasno.

Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 25 A (novo)

(25a) Samoregulacija predstavlja vrsto 
prostovoljne pobude, ki gospodarskim 
subjektom, socialnim partnerjem in 
nevladnim organizacijam daje možnost, da 
med seboj in zase sprejmejo splošne 
smernice na evropski ravni. 
Samoregulacija je nadomestni način za 
izpolnjevanje obstoječih predpisov in ne 
more popolnoma nadomestiti obveznosti 
zakonodajalca. Samoregulacija lahko 
pomeni, da se upoštevanje predpisov te 
direktive zaupa samoregulativnim 
organom, kar v ničemer ne vpliva na 
pogodbene obveznosti držav članic.

Obrazložitev

Pojasnilo konceptov "koregulacija" in "samoregulacija" v uvodnih izjavah je potrebna, da se 
omogoči najvišjo možno raven samoregulacije v Evropski skupnosti.

Predlog spremembe 13
UVODNA IZJAVA 35
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(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) dr
žave članice upoštevajo finančni prispevek 
takih storitev k produkciji in pridobitvi pravic 
do evropskih del in delež evropskih del v 
katalogu avdiovizualnih medijskih storitev in 
v efektivni potrošnji uporabnikov evropskih 
del, ki jih predlagajo take storitve.

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

Obrazložitev

V nasprotju z običajnimi distribucijskimi kanali, spletne storitve ponujajo ogromno prilo
žnosti za evropsko in neodvisno vsebino.

Zato je pospeševanje spletnih storitev najprimernejši način za spodbujanje večje razširjenosti 
evropskih avdiovizualnih del. Obenem je treba zagotoviti njihovo razpoložljivost za nove 
distribucijske kanale.

V tem okviru je temeljni predpogoj za spoštovanje konkurenčnosti, da se ne diskriminira med 
različnimi distribucijskimi trgi, tj., da se ne daje prednosti spletnim distributerjem pred obi
čajnimi distribucijskimi kanali, kot so Pay TV, DVD ali druge oblike fizične podpore.

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 43

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

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

Znotraj vsebine lizbonske strategije ter cilja spodbujanja evropske industrije in pospeševanja 
rasti in produktivnosti, je treba v avdiovizualnem kontekstu spodbujanju  evropske industrije 
in evropske medijske produkcije dodeliti velik  pomen.

Predlog spremembe 15
UVODNA IZJAVA 47

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

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

Obrazložitev

Sodelovanje je bistvenega pomena in zato mora potekati ne samo med nacionalnimi 
regulativnimi organi in Komisijo, ampak tudi med regulativnimi organi samimi.

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 2

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

(c) „linearna storitev” ali ‚razširjanje 
televizijskih programov‘ ali „televizijska 
programska vsebina“ pomeni začetni prenos 
različnih programov s katerim koli 
sredstvom v nekodirani ali kodirani obliki 
in v časovnem zaporedju. Ti programi so 
preneseni na napravo uporabnika v dolo
čeni časovni točki, ki jo določi ponudnik 
medijskih storitev, v skladu s programskim 
sporedom, in sočasno nedoločenemu 
številu morebitnih televizijskih gledalcev.  
Ta opredelitev vključuje posredovanje 
programov med podjetji, ker so povezana z 
javnostjo.  Opredelitev ne vključuje storitev, 
ki zagotavljajo informacije ali druga sporo
čila ali slike na zasebno zahtevo 
prejemnika storitev;

Obrazložitev

V tem odstavku je vključena opredelitev linearnih storitev, tj. razširjanje televizijskih 
programov. V splošnem konceptu avdiovizualnih medijskih storitev je pomembno opredeliti 
pojma linearno (tj. razširjanje televizijskih programov) in nelinearno. Značilnosti so 
podrobno predstavljene in poudarjajo osnovne lastnosti linearne storitve.

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 2

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

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

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, dostavljeno 
prek elektronske komunikacijske mreže v 
smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, vključno 
s kabelsko in  satelitsko mrežo, prizemno 
televizijo, IP televizijo ali mobilnim omre
žjem, ki ima naslednje dodatne značilnosti:
– uporabnik posamezno zaprosi za dolo
čeno storitev (vključno z naročnino) na 
podlagi izbire vsebine, ki jo izbere 
ponudnik medijske storitve;
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– storitev vključuje vsebino, ki je primerna 
za prikazovanje v obliki linearne storitve, 
na primer celovečerni filmi, športni 
dogodki in programi v formatu, ki je že 
uveljavljen za televizijsko distribucijo, kot 
so situacijske komedije, dokumentarne 
oddaje, otroški programi in izvirne drame; 

– format, predstavitev in način dostopa do 
storitev lahko privede uporabnika, da bo pri
čakoval uporabo podobne regulativne zaš
čite kot pri linearnih storitvah;

Obrazložitev

V to opredelitev nelinearnih storitev se je skušalo vključiti vse možne značilnosti.  V prvem 
pododstavku je poudarjeno dejstvo, da je za zagotavljanje nelinearnih storitev pomembno, da 
uporabniki zaprosijo za zagotavljanje storitve na podlagi izbire vsebine, ki jo uporabniku 
zagotovi  ponudnik  medijske storitve.  Drugi pododstavek omogoča samo "lovljenje" 
televizijskih vsebin, brez drugih vrst video vsebin. Uresničuje cilj Komisije za oblikovanje 
"enakih pogojev" za nelinearne storitve in obstoječe televizijske programe, tako da na primer 
video na zahtevo ni privlačen kot distribucijska platforma samo zato, ker se izogiba obstoje
čim omejitvam glede oblik oglaševanja v TV formatih.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 2

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

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

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki 
spremljajo avdiovizualne medijske storitve in 
katerih cilj je neposredno ali posredno 
spodbujati prodajo blaga in storitev ali 
ugleda fizične ali pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost;

Obrazložitev

Opredelitev spodbujanja mora biti  – kot v točkah g) in i)  – oblikovana subjektivno, če želi 
doseči ustrezne rezultate. V nasprotnem primeru bi lahko vsaka omemba proizvoda ali 
storitve v založniške namene bila opredeljena kot "avdiovizualno komercialno sporočilo", če 
objektivno spodbuja prodajo, ne da bi to bil njen namen. Po drugi strani bi lahko bilo resni
čno oglaševanje označeno kot "avdiovizualno komercialno sporočilo", če ne bi vplivalo na 
prodajo in bi jo spodbujalo, ne da bi to bil prvotni  namen. 
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Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 2

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

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

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

Obrazložitev

V praksi ponudniki medijske storitve redno zagotavljajo vsebine, ki jih pripravijo tretje osebe. 
Tako večkrat ne morejo določiti, ali zadevni program vsebuje promocijsko prikazovanje 
izdelkov in na to ne morejo vplivati.

Predlog spremembe 20
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, kadar je to izvedljivo, s 
primernimi sredstvi in ob spoštovanju 
konkurenčnosti med različnimi 
distribucijskimi trgi, produkcijo in dostop 
do evropskih del iz člena 6.

Obrazložitev

V nasprotju z običajnimi distribucijskimi kanali, spletne storitve ponujajo ogromno prilo
žnosti za evropsko in neodvisno vsebino.

Zato je pospeševanje spletnih storitev najprimernejši način za spodbujanje večje razširjenosti 
evropskih avdiovizualnih del. Obenem je treba zagotoviti njihovo razpoložljivost za nove 
distribucijske kanale.

V tem okviru je temeljni predpogoj za spoštovanje konkurenčnosti, da se ne diskriminira med 
različnimi distribucijskimi trgi, tj., da se spletnim  distributerjem ne daje prednosti pred obi
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čajnimi  distribucijskimi  kanali, kot so Pay TV, DVD ali druge oblike fizične podpore.

Predlog spremembe 21
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 
naslednje zahteve: 

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

(a) na spored in, kjer je ustrezno, vsebino tak
šnih 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; 

(a) na spored in, kjer je ustrezno, vsebino tak
šnih 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; 

(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 prepre
čiti zmedenost gledalcev.

(c) gledalci morajo biti nedvoumno 
seznanjeni s sporazumom o sponzorstvu 
in/ali promocijskim prikazovanjem izdelka.

(ca) 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. 
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(cb) oddaje s promocijskim prikazovanjem 
izdelkov je treba ustrezno opredeliti na za
četku oddaje in tako preprečiti zmedenost 
gledalcev.

Obrazložitev

Ločeni odstavki zaradi različne vsebine.

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 7, TOČKA (D A) (novo)

Člen 6 (Direktiva 89/552/EGS)

(da) Doda se naslednji odstavek:

"Države članice morajo pri opredeljevanju 
pojma neodvisnega proizvajalca ustrezno 
upoštevati naslednja tri merila: lastništvo 
proizvodnega podjetja, količino programov, 
zagotovljenih istemu izdajatelju 
televizijskih programov in lastništvo 
prenesenih avtorskih pravic."

Obrazložitev

Sklicevanje na neodvisnost je po pomembnosti zelo tesno povezano s konceptom pravic. 
Dejstvo, da je trg nasičen in da pristojnosti izvaja nekaj akterjev, v smislu pridobitve pravic 
pomeni, da neodvisna proizvodna podjetja ne morejo v celoti izkoristiti novih oblik širjenja 
vsebin in ne morejo ohraniti pravic, poleg tega ne morejo privabiti kapitala in rasti ter zato 
še vedno težko dobijo finančna sredstva in imajo raven zasičenosti, ki preprečuje inovacije.

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 10

Člen 11, odstavek 2Direktiva 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 30
minut.
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Obrazložitev

Podaljšanje pravila, ki omejuje trajanje premora na 30 minut, ki se trenutno uporablja za 
poročila in otroške programe,  na 35 minut bi imelo resen negativen vpliv na izvajalčeve 
dohodke iz oglaševanja in posledično na njegovo sposobnost financirati proizvodnjo z 
avdiovizualno vsebino. Ker večina poročil in otroških programov ni daljša od 30 minut, bi ti 
programi ostali brez oglaševanja. V predlogu Komisije ali v regulativni presoji vpliva ni 
razlage ali obrazložitve za ta ukrep.

Predlog spremembe 24
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 ob
činstva, 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.

Obrazložitev

Zadnji stavek se nanaša na znaten vpliv v smislu deleža občinstva. To zahteva dodatno 
razlago in analizo tega, kaj je trg v smislu zakonodaje o konkurenci.


