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1 Úř. věst. C ##, ##, s. ##.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání, jako 
odpovědný výbor, aby začlenil do své zprávy následující pozměňovací návrhy:

Text navržený Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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. Tato 
směrnice by měla proto podporovat rozvoj t
ěchto služeb v rámci vnitřního trhu.

Odůvodnění

Důvodem pro pozměňovací návrh směrnice o televizi bez hranic je aktualizovat prozatímní zn
ění na základě nejnovějších technologických poznatků na trhu a nabídnout účastníkům tohoto 
trhu jeden právní text objasňující právní předpisy, a tím přispět k vytvoření jednotného 
informačního prostoru, jednoho ze tří pilířů iniciativy i2010.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10
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(10) Vzhledem k zavedení minimální sady 
harmonizovaných povinností v článcích 3c až
3h a v oblastech, které tato směrnice 
sjednocuje, se členské státy nemohou nadále 
odchylovat od zásady země původu 
v souvislosti s ochranou dětí a mladistvých, 
s bojem proti jakémukoli podněcování
k nenávisti na základě rasy, pohlaví, vyznání
nebo národnosti, s útoky na lidskou d
ůstojnost jednotlivých osob a s ochranou 
spotřebitelů, jak stanoví čl. 3 odst. 4 sm
ěrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES10.

(10) Vzhledem k zavedení minimální sady 
harmonizovaných povinností v článcích 3c až
3h a v oblastech, které tato směrnice 
sjednocuje, se členské státy nemohou nadále 
odchylovat od zásady země původu 
v souvislosti s ochranou dětí a mladistvých, 
s ohledem na práva osob se zdravotním 
postižením, s bojem proti jakémukoli podn
ěcování k nenávisti na základě rasy, 
etnického původu, pohlaví, vyznání nebo 
národnosti, věku, sexuální orientace nebo 
zdravotního postižení, s útoky na lidskou d
ůstojnost jednotlivých osob a s ochranou 
spotřebitelů, jak stanoví čl. 3 odst. 4 sm
ěrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES10.

Odůvodnění

Tato směrnice poskytuje minimální harmonizaci, a tím poskytuje základ pro předpisy 
o zásadách země původu. Tyto návrhy by měly být v souladu se směrnicí 2000/78/ES, a tak by 
měly řešit také otázku diskriminace na základě zdravotního postižení, etnického původu, věku 
a sexuální orientace.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 13
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(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, které
jsou svou podstatou shodné s televizním 
vysíláním nehledě na to, zda jsou 
poskytovány podle programu nebo na vy
žádání, pokud jde o jejich informační, 
zábavnou a vzdělávací funkci. Vztahuje se 
tedy na jakoukoli hospodářskou činnost, v
četně podniků veřejných služeb. Nicméně, 
definice audiovizuálních mediálních služeb
se nevztahuje na nehospodářské činnosti,
které běžně nejsou poskytovány pro zisk, 
jako blogy a jiný uživatelem vytvořený
obsah nebo jakákoli forma soukromé
korespondence, jako zprávy elektronické po
šty a osobní webové stránky. Nevztahuje se 
ani na služby, které nejsou určeny 
k distribuci audiovizuálního obsahu, tj. p
řípady, kdy je audiovizuální obsah 
vzhledem ke službě vedlejší a není jejím 
hlavním účelem, jako webové stránky 
obsahující audiovizuální součásti pouze 
jako doplněk, například animované
grafické součásti, malé reklamní šoty nebo 
informace související s produktem či 
neaudiovizuální službou, jako jsou 
vyhledávače. Dále se tato definice 
nevztahuje na služby, které plně nebo převá
žně nespočívají ve vedení signálů
v elektrických komunikačních sítích, ani se 
nevztahuje na on-line hry, pokud není
naplněn hlavní smysl audiovizuálních 
mediálních služeb. Konečně, tato definice 
se netýká služeb informační společnosti 
definovaných v článku 1 směrnice 
98/48/ES.

Odůvodnění

Jak Komise sama zdůraznila, směrnice by se neměla vztahovat na nehospodářskou činnost. 
Osobní webové stránky, ale ani jiná soukromá data, jako blogy, by neměly být regulovány. 
Totéž by mělo platit pro polosoukromá data, jako jsou například informace o místních 
klubech nebo o školních událostech. To je také v souladu s definicí služeb v článku 50 
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Smlouvy. Text by měl proto výslovně vyloučit taková data z působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 4
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.

vypouští se

Odůvodnění

Bod odůvodnění 14 může být vypuštěn, neboť text již je zahrnut v bodě odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 16

(16) Termínem „audiovizuální“ se rozumí
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
takže tento termín zahrnuje němé filmy, ale 
nezahrnuje přenos zvuku a rozhlas.

(16) Pro účely této směrnice se termínem 
„audiovizuální“ rozumí pohyblivé obrazy se 
zvukem nebo bez něj, takže tento termín 
zahrnuje němé filmy, ale nezahrnuje přenos 
zvuku a rozhlasové vysílání.

Odůvodnění

Pojem „audiovizuální služby“ zahrnuje v dalších evropských a mezinárodních právních 
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aktech, např. v Klasifikaci služeb WTO pod bodem D, kromě televize též rozhlas. Mělo 
by se zajistit, aby se navrhovaná směrnice této definice nedotýkala a rozhlas i nadále z
ůstal součástí audiovizuálních služeb. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 18

(18) Vedle reklamy a teleshoppingu je 
zavedena širší definice audiovizuálního 
obchodního sdělení. Definice zahrnuje 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které doprovází audiovizuální služby a jsou 
navrženy tak, aby přímo či nepřímo 
propagovaly zboží, služby nebo obraz 
fyzické či právnické osoby, která provozuje 
hospodářskou činnost; nezahrnuje tedy 
oznámení ve veřejném zájmu a upozornění na 
charitativní akce vysílaná bezplatně.

(18) Vedle reklamy a teleshoppingu je 
zavedena širší definice audiovizuálního 
obchodního sdělení. Definice zahrnuje 
pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez něj, 
které jsou vysílány jako součást
audiovizuální služby a jsou navrženy tak, aby 
přímo či nepřímo propagovaly zboží, služby 
nebo obraz fyzické či právnické osoby, která
provozuje hospodářskou činnost; nezahrnuje 
tedy oznámení ve veřejném zájmu a upozorn
ění na charitativní akce vysílaná bezplatně.

Odůvodnění

Vyjádření musí lépe odpovídat technice, aby poskytlo větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 25
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(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst 
v Evropské unii15 zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se m
ěly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. V případ
ě společné regulace a samoregulace jsou 
dohodnuté definice, kritéria a postupy obsa
ženy v interinstitucionální dohodě o zlepšení
tvorby právních předpisů16. Zkušenosti 
ukazují, že nástroje společenské regulace a 
samoregulace, provedené v souladu s r
ůznými právními tradicemi členských států, 
mohou hrát důležitou úlohu při poskytování
vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(25) Komise ve svém sdělení Radě a 
Evropskému parlamentu o zlepšení právní
úpravy v oblasti růstu a pracovních míst 
v Evropské unii15 zdůraznila pečlivou analýzu 
týkající se vhodného regulativního přístupu, 
zejména zda je pro dané odvětví a problém 
vhodnější právní předpis, nebo zda by se m
ěly zvážit alternativní možnosti, například 
společná regulace či samoregulace. V případ
ě společné regulace a samoregulace jsou 
dohodnuté definice, kritéria a postupy obsa
ženy v interinstitucionální dohodě o zlepšení
tvorby právních předpisů16. Zkušenosti 
ukazují, že nástroje společenské regulace a 
samoregulace, provedené v souladu s r
ůznými právními tradicemi členských států, 
mohou hrát důležitou úlohu při poskytování
vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Takto 
samoregulace může být alternativní
metodou pro implementaci určitých opat
ření této směrnice, ale nemůže plně
nahradit povinnosti zákonodárných orgán
ů. Společná regulace umožňuje nezbytnou 
„právní vazbu“ mezi samoregulací a 
národními zákonodárci.

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odůvodnění

Členské státy by měly v oblastech, které upravuje tato směrnice, podpořit režimy společné
regulace. Nejsou povinny poskytovat oporu těmto systémům. Pokud tak učiní, tyto systémy 
musí být široce přijímány hlavními zúčastněnými stranami a musí umožňovat účinné
prosazování. Pokud členské státy pověří úkolem naplnění cílů směrnice samoregulační
orgány, pověřovací mechanismus musí být dostatečně jasný, aby se zajistilo, že v případě
neúspěchu samoregulačních opatření mohou být k dosažení cílů směrnice použity regulační
mechanismy.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 27
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(27) Proto pro ochranu základní svobody p
řijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání i 
zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo používat 
krátké výňatky za účelem zařazení do
obecných zpravodajských pořadů, a to za 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminujících podmínek při řádném 
zohlednění výhradních práv. Tyto podmínky 
by měly být včas sděleny před konáním 
události veřejného zájmu, aby ostatní měli 
dostatek času pro výkon uvedeného práva. 
Krátký výňatek by obecně neměl být delší
než 90 sekund.

(27) Proto pro ochranu základní svobody p
řijímání informací a pro zajištění úplné a 
řádné ochrany zájmů diváků v Evropské unii 
musí ti, kdo vykonávají výhradní práva 
týkající se události veřejného zájmu, udělit 
ostatním subjektům televizního vysílání i 
zprostředkovatelům, kteří jednají jménem 
subjektů televizního vysílání, právo pou
žívat krátké výňatky za účelem zařazení do 
obecných zpravodajských pořadů, ale ne za 
účelem zábavného programu. Jako v
šeobecné právo by přístup ke krátkým vý
ňatkům měl být zaručen za spravedlivých, p
řiměřených a nediskriminujících podmínek, 
za přiměřený poplatek, při řádném zohledn
ění výhradních práv a neměly by přesahovat 
90 sekund. Tyto podmínky by měly být včas 
sděleny před konáním události veřejného 
zájmu, aby ostatní měli dostatek času pro 
výkon uvedeného práva. Právo na přístup 
k událostem by mělo platit jenom tam, kde 
je to nezbytné; tedy pokud některý subjekt 
televizního vysílání ve stejném členském 
státě vlastní výhradní práva na danou 
událost, přístup musí být hledán u tohoto 
subjektu.

Odůvodnění

Pravidlo krátkých zpráv je tradičně provozováno prostřednictvím bilatelárních smluv a mělo 
by být uvedeno ve znění směrnice. Poskytnutí volného přístupu k signálu televizního vysílání
způsobí značné problémy s ohledem na autorská práva a zasahuje do práv subjektů
televizního vysílání a/nebo držitelů vysílacích práv. Subjekty televizního vysílání nejsou nutně
držiteli vysílacích práv v jiných členských státech EU. Jelikož si členské státy zvolily jiné p
řístupy k právu na informace, tato směrnice by měla obsahovat neutrální doložku, nechávající
na členských státech, aby si vybraly právní nástroj pro přenesení směrnice do národního 
práva.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 28
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(28) Nelineární služby se liší od lineárních slu
žeb, pokud jde o možnost volby a kontrolu 
ze strany uživatele i o dopad, který mají na 
společnost17. Je proto odůvodněné zavést 
méně přísnou regulaci pro nelineární služby, 
které by musely splňovat pouze základní
pravidla stanovená v článcích 3c až 3h.

(28) Nelineární služby se liší od lineárních slu
žeb, pokud jde o možnost volby a kontrolu 
ze strany uživatele i o dopad, který mají na 
společnost17. Je proto odůvodněné zavést 
méně přísnou regulaci pro nelineární služby, 
které by musely splňovat pouze základní
pravidla stanovená v článcích 3c až 3h. 
Vysoká úroveň spotřebitelovy volby a 
kontroly ukazuje, že nové služby jako video 
na požádání, opakované smyčky dat nebo p
římé přenosy událostí, které nejsou 
zakotveny v lineárních službách, by měly 
být definovány jako nelineární služby bez 
ohledu na obsah.

Odůvodnění

Komise EU zdůraznila ve svých vysvětlujících poznámkách k návrhu směrnice, že jakákoli 
„vytahovací” služba by měla být definována jako nelineární služba. Nadto inovativní služby 
jako opakované smyčky dat dovolují zákazníkovi zvolit si, kdy a jak sledovat nabízený obsah. 
Nové přístroje a aplikace dávají zákazníkovi nové možnosti a kontrolu nad tím, co sleduje. 
Navíc volba podle předmětu služby nemá souvislost s rozhodnutím, které odpovídá osobě
vytvářející programový rozvrh, ale s rozhodnutím uživatele. Proto se nelineární služba může 
sestávat ze sportovních událostí, koncertů, filmů a dalších příležitostí založených na principu 
placení za projekci.

V důsledku toho služby jako opakované smyčky dat a přímé přenosy musí být považovány za 
nelineární. To by mělo být vyjádřeno jasně v textu směrnice, aby se umožnilo jasné rozlišení
mezi lineárními a nelineárními službami s ohledem na oblast působení směrnice 
o elektronickém obchodu.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 30
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(30) Podle zásady proporcionality se opatření
stanovená touto směrnicí omezují pouze na 
minimum nezbytné pro zajištění řádného
fungování vnitřního trhu. V případech, kdy je 
zapotřebí akce na úrovni Společenství, a za ú
čelem zaručení existence oblasti, která je 
skutečně bez vnitřních hranic, pokud jde o 
audiovizuální mediální služby, musí směrnice 
zajistit vysokou úroveň ochrany cílů ve
řejného zájmu, zejména ochranu dětí a 
mladistvých i lidské důstojnosti.

(30) Podle zásady proporcionality se opatření
stanovená touto směrnicí omezují pouze na 
minimum nezbytné pro zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu. V případech, kdy je 
zapotřebí akce na úrovni Společenství, a za ú
čelem zaručení existence oblasti, která je 
skutečně bez vnitřních hranic, pokud jde o 
audiovizuální mediální služby, musí směrnice 
zajistit vysokou úroveň ochrany cílů ve
řejného zájmu, zejména ochranu dětí a 
mladistvých, práv osob se zdravotním posti
žením i lidské důstojnosti.

Odůvodnění

V dnešní době audiovizuální média a především televize jsou cestou pro získávání informací, 
vzdělávání, kulturní programy a přispívají výrazným způsobem k trávení volného času. 
Z tohoto důvodu je nezbytné,aby jakýkoli pokrok, který nastane, spravedlivě bral v úvahu mo
žné potřeby všech občanů EU, zvláště osob se zdravotním postižením, neboť ti by jinak zůstali 
vyloučení ze široké škály výhod, které moderní společnost, a zejména digitální TV, mohou 
poskytnout.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 33

(33) Žádné ustanovení této směrnice týkající
se ochrany dětí a mladistvých a veřejného po
řádku nevyžaduje, aby dotyčná opatření byla 
prováděna na základě předběžné kontroly 
audiovizuálních mediálních služeb.

vypouští se

Odůvodnění

Z vyloučení předchozího povolení nelineárních služeb a cenzurního zákazu pro všechna 
audiovizuální média vyplývá, že nesmí v žádném případě existovat předběžná kontrola. 
Formulace „nevyžaduje“ je zavádějící a její význam nejasný.

Pozměňovací návrh 12
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 služeb. V rámci zpráv 
stanovených v čl. 3f odst. 3 by členské státy 
měly rovněž zohlednit zejména finanční p
říspěvek 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 
mohou mít potenciál částečně nahradit 
lineární služby a tradiční distribuční kanály 
(jedná se o DVD a další fyzickou podporu). 
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. Členské
státy by měly proto pravidelně zkoumat 
jejich vliv na produkci a distribuci 
evropských děl a podporu kulturní
rozmanitosti. V rámci zpráv stanovených v
čl. 3f odst. 3 by členské státy měly případně
zohlednit opatření pro podporu evropských 
děl a kulturní rozmanitosti, zejména opat
ření jako minimální investice do 
evropských děl v závislosti na obratu, 
minimální zastoupení evropských děl 
v rámci katalogu audiovizuálních mediálních 
služeb a atraktivní umístění evropských děl 
v elektronických programových průvodcích.

Odůvodnění

Návrh je poněkud nejasný a potřebuje ujasnění, konkurence existuje stejně tak mezi tradi
čními distribučními kanály, které nejsou povinny napomáhat rozvoji evropských děl. Vytvo
ření rovného prostředí by mělo brát v úvahu všechny souvislosti, a měli bychom proto být 
opatrní, pokud jde o nové závazky.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 35a (nový)
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(35a) Společnosti, které pouze shromažďují
nebo předávají audiovizuální mediální slu
žby nebo nabízejí k prodeji balíčky 
takových služeb, za které nemají redakční
zodpovědnost, by neměly být považovány za 
poskytovatele mediálních služeb. Tedy 
pouhé shromažďování, předávání nebo p
řekupování obsahu, za které nesou redak
ční záruku třetí strany, nespadá do p
ůsobnosti této směrnice, a je proto řízeno 
výhradně směrnicí 2000/31.

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno pouhé shromažďování, předávání, nebo překupování obsahu, za který
nesou redakční zodpovědnost třetí strany, neboť poskytovatelé mediálních služeb nejsou 
zahrnuti v působnosti směrnice. Jelikož poskytovatelé nemají žádný vliv a tedy žádnou 
kontrolu nad obsahem, je nezbytné toto vyjasnění.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 40

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a vět
ší zodpovědnost při užívání audiovizuálních 
mediálních služeb. Aby regulace zůstala přim
ěřená cílům obecného zájmu, musí umožnit 
určitou míru pružnosti, pokud jde o lineární
audiovizuální mediální služby: zásada odd
ělení by se měla omezit na reklamu a 
teleshopping, umístění produktu by mělo být 
za určitých okolností povoleno a některá
kvantitativní omezení by měla být zrušena. 
Skryté umístění produktu by však mělo být 
zakázáno. Zásada oddělení by neměla bránit 
v užívání nových reklamních technik.

(40) Obchodní vývoj a technický rozvoj 
dávají uživatelům větší možnost výběru a vět
ší zodpovědnost při užívání audiovizuálních 
mediálních služeb. Aby regulace zůstala přim
ěřená cílům obecného zájmu, musí umožnit 
určitou míru pružnosti, pokud jde o lineární
audiovizuální mediální služby: zásada odd
ělení by se měla omezit na reklamu a 
teleshopping, umístění produktu by mělo být, 
pokud není skryté a za určitých okolností, 
povoleno ve fiktivních, tomu podobných a 
sportovních programech a některá
kvantitativní omezení by měla být zrušena. 
Skryté umístění produktu by však mělo být 
zakázáno. Zásada oddělení by neměla bránit 
v užívání nových reklamních technik.
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Odůvodnění

Existuje řada odlišných národních pravidel pro umístění produktu a velká šedá zóna právní
nejistoty. Je proto užitečné koordinovat tato pravidla na evropské úrovni k vytvoření rovného 
prostředí.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 41
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(41) Vedle praktik, které upravuje p
ředkládaná směrnice, se směrnice 
2005/29/ES vztahuje na nekalé obchodní
praktiky, například klamavé a agresivní
praktiky v audiovizuálních mediálních slu
žbách. Kromě toho, jelikož směrnicí
2003/33/ES, která zakazuje reklamu na 
cigarety a jiné tabákové výrobky a související
sponzorství v tištěných médiích, ve službách 
informační společnosti a v rozhlasovém 
vysílání, není dotčena směrnice Rady 
89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících 
provozování televizního vysílání, a s ohledem 
na zvláštní vlastnosti audiovizuálních 
mediálních služeb by vztah mezi směrnicí
2003/33/ES a směrnicí 89/552/EHS měl z
ůstat stejný i po vstupu této směrnice 
v platnost. Ustanovení čl. 88 odst. 1 sm
ěrnice 2001/83/ES19, který zakazuje 
reklamu určenou široké veřejnosti na některé
léčivé přípravky, se podle odstavce 5 téhož
článku použije, aniž by byl dotčen článek 14 
směrnice 89/552/EHS; vztah mezi směrnicí
2001/83/ES a směrnicí 89/552/EHS by měl z
ůstat stejný i po vstupu této směrnice 
v platnost.

(41) Je nutné zajistit, aby vztah mezi touto 
směrnicí a existujícím právem Společenství
byl koherentní. Proto v případě konfliktu 
mezi opatřeními této směrnice a opatřením 
jiného zákona Společenství řídícího 
specifické aspekty přístupu k provozování
audiovizuálních mediálních služeb by měla 
opatření této směrnice mít přednost. Tato 
směrnice příslušně doplňuje opatření Spole
čenství. Tím vedle praktik, které upravuje p
ředkládaná směrnice, se směrnice 
2005/29/ES vztahuje na nekalé obchodní
praktiky, například klamavé a agresivní
praktiky v audiovizuálních mediálních slu
žbách. Kromě toho, jelikož směrnicí
2003/33/ES, která zakazuje reklamu na 
cigarety a jiné tabákové výrobky a související
sponzorství v tištěných médiích, ve službách 
informační společnosti a v rozhlasovém 
vysílání, není dotčena směrnice Rady 
89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících 
provozování televizního vysílání, a s ohledem 
na zvláštní vlastnosti audiovizuálních 
mediálních služeb by vztah mezi směrnicí
2003/33/ES a směrnicí 89/552/EHS měl z
ůstat stejný i po vstupu této směrnice 
v platnost. Ustanovení čl. 88 odst. 1 sm
ěrnice 2001/83/ES19, který zakazuje 
reklamu určenou široké veřejnosti na některé
léčivé přípravky, se podle odstavce 5 téhož
článku použije, aniž by byl dotčen článek 14 
směrnice 89/552/EHS; vztah mezi směrnicí
2001/83/ES a směrnicí 89/552/EHS by měl z
ůstat stejný i po vstupu této směrnice 
v platnost. Dále touto směrnicí není dot
čeno budoucí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o výživových a 
zdravotních tvrzeních při označování
potravin.

Odůvodnění
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K zajištění právní jistoty musí být vztah mezi touto směrnicí a existujícím právním rámcem 
vyjasněný.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 45

(45) Skrytá reklama je praktikou, kterou tato 
směrnice vzhledem k negativnímu účinku na 
spotřebitele zakazuje. Zákaz skryté reklamy 
se netýká oprávněného umístění produktu, 
jak je stanoveno v rámci této směrnice.

vypouští se

Odůvodnění

Už je vyřešeno v bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 46
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(46) Umístění produktu je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních dílech 
vytvořených pro televizi, ale členské státy 
tuto praktiku regulují různě. Pro zajištění
rovných podmínek, a tím pádem i zvýšení
konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu. Definice 
umístění produktu zde zavedená pokrývá
jakoukoli podobu audiovizuálního 
obchodního sdělení, jež je tvořeno začlen
ěním výrobku, služby, příslušné ochranné
známky či zmínky o nich do pořadu, obvykle
za úplatu nebo jinou protihodnotu. Je předm
ětem stejných kvalitativních pravidel a 
omezení jako reklama.

(46) Umístění produktu je již skutečností ve 
filmových dílech a v audiovizuálních dílech 
vytvořených pro televizi, ale členské státy 
tuto praktiku regulují různě. Pro zajištění
rovných podmínek, a tím pádem i zvýšení  
konkurenceschopnosti evropského 
mediálního odvětví, je zapotřebí přijmout 
pravidla pro umístění produktu a zároveň
zakázat nelegální reklamu jako umístění
produktu, přinášející negativní dopad na 
spotřebitele. Definice umístění produktu zde 
zavedená pokrývá jakoukoli podobu 
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je 
tvořeno začleněním výrobku, služby, příslu
šné ochranné známky prostřednictvím nebo 
na příkaz poskytovatele mediálních služeb 
či zmínky o nich do pořadu, s nebo bez
úplaty nebo jiné protihodnoty. Je předmětem 
stejných kvalitativních pravidel a omezení
jako reklama. O umístění produktu se 
nejedná, pokud jde o nezávislá redakční
rozhodnutí použít produkty bez nepatřičné
důležitosti, které jsou součástí programu a 
umožňují jeho produkci, například použití
značkových odměn v audiovizuálních 
mediálních službách pro děti, které mají
vytvořit motivaci pro diváky k účasti a 
sledování programu.

Odůvodnění

Vyjasnění pravidel pro umístění produktu by mělo tvořit spojení se skrytou reklamou, jako je 
zahrnování výrobků, respektovat všechny souvislosti. Na druhé straně nová pravidla pro umíst
ění produktu by neměla nešťastnou náhodou postavit mimo zákon už existující a legálně
provozované formáty programů. Například dětské programy často používají ceny – často zna
čkové produkty, např. CD – jako motivaci pro diváky, aby se zapojili a sledovali programy. 
Podle současné definice, by mělo být použití značkových cen v dětských programech zakázáno 
(jelikož umístění produktu je zakázané), což by učinilo dětské programy méně lákavé.

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 48a (nový)
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(48a) Právo osob zdravotně postižených a 
starších osob účastnit se sociálního a 
kulturního života ve společnosti vycházející
z článků 25 a 26 Listiny základních práv je 
nedílnou součástí poskytování dostupných 
audiovizuálních mediálních služeb. 
Dostupnost audiovizuálních mediálních slu
žeb zahrnuje, ale není na ně omezena, ozna
čení jazyka, titulky, zvukový popis, zvukové
titulky a menu na obrazovce jednoduché
k porozumění.

Odůvodnění

V souladu se závazkem Komise vyzdvihnout problémy zdravotně postižených do popředí zájmu 
ve všech politikách Společenství je důležité vyjádřit jednoznačně odkaz na opatření Charty 
týkající se starších osob a osob se zdravotním postižením. Navíc je navrhován obsažný seznam 
charakteristik dostupnosti nutných k respektování opatření Charty.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. a) (směrnice 89/552/EHS)

(a) „audiovizuální mediální službou“ se 
rozumí služba definovaná čl. 49 a 50 
Smlouvy, jejíž hlavním účelem je poskytování
pohyblivých obrazů se zvukem a bez něj 
široké veřejnosti za účelem informování, 
zábavy nebo vzdělávání, a to prostřednictvím 
sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 
2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/21/ES.

(a) „audiovizuální mediální službou“ se 
rozumí služba definovaná čl. 49 a 50 
Smlouvy, jejíž hlavním účelem je poskytování
pohyblivých obrazů se zvukem a bez něj 
široké veřejnosti za účelem informování, 
zábavy nebo vzdělávání, a to prostřednictvím 
sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 
2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/21/ES.

Tato definice se nevztahuje na

– služby informační společnosti definované
v článku 1 směrnice 98/48/ES;

– služby, kde audiovizuální obsah je spíše 
nepodstatný pro službu a není jejím 
hlavním smyslem, a 
– elektronické verze novin a časopisů.
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Odůvodnění

Toto objasňuje rozsah působnosti směrnice ve vztahu k TV a službám podobným TV, jak bylo 
původně zamýšleno, a uznává rozdíl mezi „masmédii” a „osobními médii”, jako jsou video, 
blogy nebo uživateli vytvořený obsah. Také poskytuje právní jistotu poskytovatelům 
mediálních služeb a zákazníkům, pokud jde o to, který režim platí pro specifické služby.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. b) (směrnice 89/552/EHS)

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ je 
fyzická nebo právnická osoba, která má
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální
mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby;

(b) „poskytovatelem mediálních služeb“ je 
fyzická nebo právnická osoba, která má
redakční odpovědnost za volbu 
audiovizuálního obsahu v audiovizuální
mediální službě a určuje způsob organizace 
této služby;

Tato definice se nevztahuje na fyzické nebo 
právnické osoby, které pouze vázaně kupují
(bundling) nebo předávají obsah nebo 
nabízejí k prodeji balíčky takových služeb, 
za které nesou redakční zodpovědnost třetí
strany.

Odůvodnění

Pouhý bundling, předávání nebo překupování obsahu, za které nesou vydavatelskou zodpov
ědnost třetí strany jako poskytovatelé mediálních služeb, nespadá do působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 bod 2

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

(c) „televizním vysíláním“ se rozumí lineární
audiovizuální mediální služba, 
charakterizovaná chronologickou 
posloupností různých pořadů, kdy o čase p
řenosu konkrétního pořadu na základě
pevné programové skladby rozhoduje 
poskytovatel mediálních služeb. Přenášení
živých událostí netvoří samo o sobě lineární
audiovizuální mediální službu;

Odůvodnění

Lineární audiovizuální mediální služby by měly být v podstatě totožné s tradičními 
plánovanými vysílacími službami. Regulace striktním televizním režimem je ospravedlnitelná
pouze tehdy, pokud poskytovatel specifikuje programovou skladbu sestávající se z několika 
programů v chronologickém pořadí. To musí být v textu jasně uvedeno. Omezení týkající se 
výhradně doby požadavku na službu nejsou dostatečná, jelikož nelze rozlišit, zda je 
individuální program nabízen jako živý přenos nebo – minutu potom, co program skončil –
jako služba na požádání (nebo téměř jako video na požádání). Tento rozdíl je pouze 
technický. Důraz musí být kladen na redakční rozhodnutí, jelikož je to mimo veškeré
plánování programové skladby, které hraje velkou roli v ovlivňování zákazníků a v provádění  
kontroly zvnějšku. Ve výsledku je uživatel „veden” od jednoho pořadu k druhému, jeho 
komunikační chování je tedy kontrolováno poskytovatelem.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. e) (směrnice 89/552/EHS)

(e) „nelineární službou“ se rozumí
audiovizuální mediální služba, kdy o čase p
řenosu konkrétního pořadu rozhoduje u
živatel, a to na základě nabídky obsahu, 
který vybral poskytovatel mediální služby;

(e) „nelineární službou“ se rozumí
audiovizuální mediální služba, kde uživatel 
vytváří individuální požadavek na přenos 
specifické audiovizuální mediální služby na 
základě vydané a rozlišené nabídky obsahu, 
který vybral poskytovatel mediální služby;

Odůvodnění

Pouze technická aplikace na základě momentu v čase, kdy je program přenášen, by popírala 
princip technologické nezávislosti zamýšlený směrnicí. Čas technického přenosu nesmí mít 
žádný vztah k uživateli, kromě toho, že v určitém čase tento program sleduje.
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Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. f) (směrnice 89/552/EHS)

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

(f) „audiovizuálním obchodním sdělením“ se 
rozumí pohyblivé obrazy se zvukem nebo bez 
něj, které jsou přenášeny jako součást
audiovizuální mediální služby s cílem přímo 
či nepřímo podpořit prodej zboží a služeb či 
obraz fyzické či právnické osoby provozující
hospodářskou činnost;

Odůvodnění

Definice podpory musí – jako v písmenech g) a i) – být konstruována s ohledem na subjekt, 
aby se dosáhlo patřičných výsledků. Jinak každá zmínka o produktu nebo službě může, z redak
čních důvodů, spadat do definice „audiovizuálního obchodního sdělení“, pokud je objektivně
nahlížena jako podpora prodeje, aniž by to byl přímo záměr. Na druhé straně skutečná
reklama může být kvalifikována jako „audiovizuální obchodní sdělení“, pokud neměla vliv a 
byla tedy objektivně nahlížena, že nepodporuje prodej, ačkoli to byl záměr.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. h) (směrnice 89/552/EHS)

(h) „skrytou reklamou” se rozumí ústní nebo 
obrazová prezentace zboží, služeb, jména, 
ochranné známky nebo činnosti výrobce zbo
ží nebo poskytovatele služeb v pořadech, 
jestliže subjekt televizního vysílání úmyslně
uvede takovou prezentaci s obchodním cílem 
a mohl by uvést veřejnost v omyl, pokud jde 
o povahu této prezentace. Prezentace se 
považuje za úmyslnou zejména tehdy, je-li 
prováděna za úplatu nebo jinou 
protihodnotu;

(h) „skrytou reklamou” se rozumí ústní nebo 
obrazová prezentace zboží, služeb, jména, 
ochranné známky nebo činnosti výrobce zbo
ží nebo poskytovatele služeb v pořadech, 
jestliže poskytovatel mediálních služeb
úmyslně uvede takovou prezentaci 
s obchodním účelem a mohl by uvést ve
řejnost v omyl, pokud jde o povahu této 
prezentace. Prezentace se považuje za 
úmyslnou zejména tehdy, je-li prováděna za 
úplatu nebo jinou protihodnotu;

Odůvodnění
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Termín „subjekt televizního vysílání” už není v souladu s použitím této směrnice na nové
technologické objevy, a měl by být proto pozměněn.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. i) (směrnice 89/552/EHS)

(i) „sponzorováním” se rozumí jakýkoli přísp
ěvek poskytnutý veřejným nebo soukromým 
podnikem, který neposkytuje audiovizuální
nebo mediální služby a nevytváří
audiovizuální díla, na financování
audiovizuálních mediálních služeb s cílem 
podporovat jméno, ochrannou známku, 
obraz na veřejnosti, činnost nebo výrobky 
tohoto podniku;

(i) „sponzorováním” se rozumí jakýkoli přísp
ěvek poskytnutý veřejným nebo soukromým 
podnikem nebo fyzickou osobou, která
neposkytuje audiovizuální nebo mediální slu
žby a nevytváří audiovizuální díla, na přímé
nebo nepřímé financování audiovizuálních 
mediálních služeb s cílem podporovat jméno, 
ochrannou známku, obraz na veřejnosti, 
činnost nebo výrobky tohoto podniku;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přináší větší právní jistotu; sponzorství může být poskytováno také
fyzickými osobami; financování může být učiněno přímo, stejně tak jako nepřímo.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. k) (směrnice 89/552/EHS)

(k) „umístěním produktu” se rozumí jakákoli 
podoba audiovizuálního obchodního sdělení, 
jež je tvořeno začleněním výrobku, služby, p
říslušné ochranné známky či zmínky o nich 
do audiovizuálních mediálních služeb, 
obvykle za úplatu nebo jinou protihodnotu;

(k) „umístěním produktu” se rozumí jakákoli 
podoba audiovizuálního obchodního sdělení, 
jež je tvořeno začleněním výrobku, služby, p
říslušné ochranné známky či zmínky o nich 
prostřednictvím nebo na příkaz 
poskytovatele mediálních služeb do 
audiovizuálních mediálních služeb, za nebo 
bez úplaty nebo jiné protihodnoty;
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Právní definice umístění produktu se 
nicméně netýká nezávislých redakčních
rozhodnutí použít produkty bez nepatřičné
důležitosti, které jsou součástí programu a 
umožňují jeho produkci, jako jsou ceny, 
nahodilé předměty a vlastnosti.

Odůvodnění

Poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb potřebuje právní jistotu. Nová regulace umíst
ění produktu by neměla nešťastnou náhodou postavit mimo zákon už existující a legálně
praktikované formáty programů. Například dětské programy často používají ceny – obvykle 
značkové produkty, např. CD – jako motivaci pro diváky, aby se zapojili a sledovali program. 
Podle současné definice by použití značkových cen v dětských pořadech mělo být zakázáno 
(jelikož umístění produktu je zakázáno), což by udělalo dětské programy méně lákavé.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. ka) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(ka) „spojení produktů” znamená začlenění
produktu nebo zmínky produktu, službě
nebo ochranné známce prostřednictvím 
nebo na příkaz poskytovatele mediálních 
služeb, za úplatu nebo jinou protihodnotu, 
do příběhu programu tak, že vypadá, že ho 
schvalují program nebo jeho postavy;

Odůvodnění

Obsah musí zůstat oddělený od reklamy. Včlenění reklamy do programů začalo ve Spojených 
státech a vzrůstají obavy, že to ničí kvalitu programů. Neměli bychom opakovat jejich chyby. 
V Evropě bychom měli říct „ne” spojování reklamy a obsahu, a přinejmenším tím ochránit 
ucelenost našich příběhů.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. kb) (nové) (směrnice 89/552/EHS)
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(kb) „Zprávami” nebo „zpravodajskými 
programy” se rozumí denní zprávy, 
rozhlasové zprávy, politické programy a po
řady o současnosti, magazíny a současné
události, zahrnující i oblast vědy, kultury a 
společenských věcí („měkké zprávy”).

Odůvodnění

Objasnění nutné k poskytnutí právní jistoty.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 1 bod 2

Čl. 1 písm. kc) (nové) (směrnice 89/552/EHS)

(kc) „audiovizuálními mediálními službami 
pro děti” se rozumí jakákoli mediální slu
žba definovaná v článku 1a, která je 
zacílená na děti.

Odůvodnění

Definice nutná k poskytnutí právní jistoty. 

Pozměňovací návrh 30
Čl. 1 bod 5

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

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

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

Odůvodnění
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Četné případy v mobilních komunikacích a internetu ukazují, že efektivní zavádění opatření
směrnice může být dosaženo také prostřednictvím samoregulace. Stejně tak bod odůvodnění
25 návrhu uvádí, že samoregulace a společná regulace hrají klíčovou roli při zajišťování
ochrany spotřebitele, a obě by měly být brány v úvahu zejména s ohledem na „lepší regulaci”.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 1 bod 6

Článek 3b (směrnice 89/552/EHS)

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

1. S ohledem na další smluvní dohody mezi 
subjekty televizního vysílání, kterých se to 
týká, členské státy mohou zajistit, aby pro ú
čely krátkých zpravodajských příspěvků
nebyl subjektům televizního vysílání s právně
platnou licencí usazeným v jiných členských 
státech odepřen přístup za spravedlivých, p
řiměřených a nediskriminujících podmínek a 
za přiměřenou odměnu k událostem vysoce 
zajímavým pro veřejnost, které vysílá subjekt 
televizního vysílání spadající do jejich 
pravomoci.

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

Odůvodnění

Pravidlo krátkých zpráv je tradičně provozováno prostřednictvím bilatelárních smluv a mělo 
by být uznáno ve znění směrnice. Poskytnutí volného přístupu k signálu televizního vysílání zp
ůsobí značné problémy s ohledem na autorská práva a zasahuje do práv subjektů televizního 
vysílání a/nebo držitelů vysílacích práv. Subjekty televizního vysílání nejsou nutně držiteli 
vysílacích práv v jiných členských státech EU.

Jelikož si členské státy zvolily jiné přístupy k právu na informace, tato směrnice by měla 
obsahovat neutrální doložku, nechávající na členských státech, aby si vybraly právní nástroj 
pro přenesení směrnice do národního práva.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 1 bod 6
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Čl. 3b odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)
2. Krátké zpravodajské příspěvky si mohou 
subjekty televizního vysílání volně vybrat ze 
signálu vysílajícího subjektu, přičemž p
řinejmenším označí jejich zdroj.

Netýká se českého znění.

Odůvodnění
Lingvistický problém.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 bod 6

Čl. 3c písm. c) (směrnice 89/552/EHS)

(c) údaje, které umožňují rychlé, přímé a ú
činné navázání kontaktu s poskytovatelem 
mediálních služeb, včetně adresy jeho 
elektronické pošty nebo webových stránek;

(c) Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Lingvistický pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 1 bod 6

Čl. 3c písm. d) (směrnice 89/552/EHS)

(d) případně příslušný regulační orgán. (d) případně příslušný dozorčí orgán.

Odůvodnění

Ujasnění nutné k poskytnutí právní jistoty.
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Pozměňovací návrh 35
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 různými distribučními 
trhy podporovali tvorbu evropských děl a p
řístup k nim ve smyslu článku 6.

Odůvodnění

Konkurence existuje stejně tak mezi tradičními distribučními kanály, které nejsou povinny 
napomáhat rozvoji evropských děl. Vytvoření rovného prostředí by mělo brát v úvahu všechny 
souvislosti, a měli bychom proto být opatrní, pokud jde o nové závazky.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 1 bod 6

Čl. 3f odst. 3 (směrnice 89/552/EHS)

3. Nejpozději na konci čtvrtého roku po p
řijetí této směrnice a poté každé tři roky 
podávají členské státy Komisi zprávu 
o provádění opatření stanoveného v odstavci 
1.

3. Nejpozději na konci čtvrtého roku po p
řijetí této směrnice a poté každé dva roky 
podávají členské státy Komisi zprávu 
o provádění opatření stanoveného v odstavci 
1.

Odůvodnění

Dvouletá perioda vyhovuje lépe celkovému časovému rozvržení. Tři roky jsou poněkud dlouhá
doba z hlediska rychlého vývoje nových služeb.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 bod 6

Čl. 3f odst. 4 (směrnice 89/552/EHS)
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4. Komise na základě informací poskytnutých 
členskými státy podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o používání
odstavce 1, přičemž zohlední technický
rozvoj a vývoj trhu.

4. Komise na základě informací poskytnutých 
členskými státy podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o používání
odstavce 1, přičemž zohlední technický
rozvoj a vývoj trhu a cíl kulturní
rozmanitosti.

Odůvodnění

Jak Komise také zdůrazňuje ve svém vysvětlujícím prohlášení (a v bodě odůvodnění 3), 
audiovizuální mediální služby nemají pouze velkou důležitost pro ekonomický a technologický
rozvoj, ale také velký dopad na demokracii a kulturní rozmanitost.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 1 bod 6

Čl. 3g písm. d) (směrnice 89/552/EHS)

(d) všechny formy audiovizuálních 
obchodních sdělení a teleshoppingu týkající
se cigaret a jiných tabákových výrobků jsou 
zakázány;

(d) všechny formy audiovizuálních 
obchodních sdělení týkající se cigaret a jiných 
tabákových výrobků jsou zakázány;

Odůvodnění

Nadbytečné

Pozměňovací návrh 39
Čl. 1 bod 6

Čl. 3g písm. f) (směrnice 89/552/EHS)
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(f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí
morálně nebo fyzicky ohrožovat děti a 
mladistvé. Nesmí proto přímo nabádat děti 
nebo mladistvé ke koupi výrobku nebo slu
žby a využívat k tomu jejich nezkušenosti 
nebo důvěřivosti, přímo nabádat děti nebo 
mladistvé, aby přesvědčovali své rodiče nebo 
třetí osoby ke koupi dotčeného zboží nebo 
služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají
děti a mladiství k rodičům, svým učitelům 
nebo jiným osobám, ani bezdůvodně
zobrazovat děti nebo mladistvé v nebezpe
čných situacích.

(f) Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Lingvistický pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 40
Čl. 1 bod 6

Čl. 3g písm. f) (směrnice 89/552/EHS)

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

(f) audiovizuální obchodní sdělení nesmí
morálně nebo fyzicky ohrožovat děti a 
mladistvé. Nesmí proto přímo nebo nepřímo 
nabádat děti nebo mladistvé ke koupi 
výrobku nebo služby, přímo nebo nepřímo
nabádat děti nebo mladistvé, aby přesvěd
čovali své rodiče nebo třetí osoby ke koupi 
dotčeného zboží nebo služby, využívat zvlá
štní důvěru, kterou mají děti a mladiství
k rodičům, svým učitelům nebo jiným 
osobám ani zobrazovat děti nebo mladistvé
v nebezpečných situacích, pokud to není
ospravedlněno studijními nebo školicími ú
čely.



PE 374.499v01-00 30/33 PA\620957CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Slovo „bezdůvodně” je poněkud nepřesné a nemůže skutečně poskytnout právní jistotu.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 1 bod 6

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

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

1. Spojování produktů bude zcela 
zakázáno. Umístění produktu bude 
zakázáno ve všech programech kromě
fiktivních, tomu podobných a sportovních 
programů. Zprávy a současné události, 
náboženské programy a dokumenty 
nebudou sponzorované.
Kde je to možné, audiovizuální mediální slu
žby, které jsou sponzorovány nebo obsahují
umístění produktu, musejí splňovat tyto po
žadavky:

Odůvodnění

Obsah musí zůstat oddělený od reklamy. Včlenění reklamy do programů začalo ve Spojených 
státech a vzrůstají obavy, že to ničí kvalitu programů. Neměli bychom opakovat jejich chyby. 
V Evropě bychom měli říct „ne” spojování reklamy a obsahu a přinejmenším tím ochránit 
ucelenost našich příběhů.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 1 bod 6

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

(ba) nesmějí obsahovat umístění produktu, 
které představuje produkt v nepatřičně důle
žitém postavení. „Nepatřičná důležitost” je 
dána opětovnou přítomností dotyčné
obchodní značky, zboží nebo služby nebo zp
ůsobem, jakým je prezentován, s ohledem 
na obsah programu, ve kterém se 
vyskytuje;
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Odůvodnění

Ve své interpretivní komunikaci o určitých aspektech opatření týkajících se televizní reklamy 
ve směrnici o televizi bez hranic (2004/C 102/02) Komise zdůrazňuje kritéria „nepatřičné d
ůležitosti” za účelem zjednodušit státním orgánům rozlišení mezi skrytou reklamou a legální
zmínkou o zboží, službách, obchodních značkách a hospodářských subjektech. Požadavky pro 
nepatřičnou důležitost jsou užívány v mnoha členských státech k ochraně zájmů diváků. 
Zahrnutí kritéria nepatřičné důležitosti do právně závazného textu směrnice zvýší právní
jistotu, poradí, jak mají být produkty prezentovány v té nejméně vtíravé formě, a zajistí, že ne
žádoucí formy umístění produktu, jako spojování produktů, nebude v evropských produkcích 
používáno.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 1 bod 6

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

(c) diváci musí být jasně informováni 
o existenci dohody o sponzorování a/nebo 
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 (slu
žby) či prostřednictvím charakteristického 
znaku, a to na začátku pořadů, v jejich průb
ěhu a/nebo na jejich konci. Pořady obsahující
umístění produktu musí být řádně označeny 
na začátku programu, aby divák nemohl být 
žádným způsobem uveden v omyl.

(c) diváci musí být jasně informováni 
o existenci dohody o sponzorování a/nebo 
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 (slu
žby) či prostřednictvím charakteristického 
znaku, a to na začátku pořadů a/nebo 
v jejich průběhu a/nebo na jejich konci. Po
řady poskytované nebo produkované
subjektem televizního vysílání obsahující
umístění produktu musí být řádně označeny 
na začátku a/nebo v průběhu programu, aby 
divák nemohl být žádným způsobem uveden 
v omyl.

Odůvodnění

Je nutné objasnit odpovědnost.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 1 bod 6
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Čl. 3h odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

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

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

Odůvodnění

Je nutné objasnit odpovědnost.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 1 bod 6

Čl. 3h odst. 4 (směrnice 89/552/EHS)

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

vypouští se

Odůvodnění

Vyřešeno v pozměňovacím návrhu 41.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 1 bod 6

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

Článek 3ha
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Dostupnost
1. Členské státy by měly přijmout náležitá
opatření k postupnému zajištění toho, že 
audiovizuální mediální služby budou podle 
svých kompetencí plně dostupné pro osoby 
se zdravotním postižením.

2. Členské státy poskytnou Komisi každé
dva roky národní zprávu o zavádění tohoto 
článku.

Tato zpráva by měla hlavně obsahovat 
statistické prohlášení o pokroku učiněném 
s ohledem na dosažení dostupnosti ve 
smyslu odstavce 1, důvody jakéhokoli 
nedostatku v dosahování pokroku a opat
ření přijatá nebo zamýšlená za účelem dosa
žení pokroku.

Odůvodnění

Dostupnost audiovizuálních mediálních služeb je důležitou součástí správného fungování vnit
řního trhu, v souladu s bodem odůvodnění 30. Osoby se zdravotním postižením a/nebo starší
osoby, pro které je otázka dostupnosti také klíčová, představují výrazný podíl spotřebitelů
audiovizuálních služeb. Podle Institutu pro výzkum sluchu více než 81 milionů Evropanů žije 
se ztrátou sluchu, navíc je 30 milionů Evropanů slepých a se zrakovým postižením. Výzkum 
ukázal, že převážný počet lidí se zdravotním postižením a/nebo starší lidé sledují televizi. To p
ředstavuje trh, který musí být ošetřen. Závazek poskytnout přístupné audiovizuální mediální
služby by zcela jistě vyvolal zdravou konkurenci poskytovatelů služeb a obohatil by fungování
vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 47
Čl. 1 bod 9

Článek 10 (směrnice 89/552/EHS)
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1. televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné a zřetelně oddělené od 
ostatních pořadů obrazovými a/nebo 
zvukovými prostředky.

1. televizní reklama a teleshopping musí být 
snadno rozeznatelné a rozeznatelné od redak
čního obsahu. Aniž by byly dotčeny nové
reklamní techniky, televizní reklamy a 
teleshopping budou zřetelně oddělené od
ostatních pořadů obrazovými a/nebo 
zvukovými a/nebo prostorovými prostředky. 

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

vypouští se

Odůvodnění

Zachovávání pravidla, že samostatné šoty by měly být výjimkou (kromě sportu), postaví umělá
omezení schopnosti subjektů televizního vysílání flexibilně objevovat průlomové vzory společn
ě s diváky. Poslední studie ukázaly, že diváci skutečně dávají přednost reklamním šotům před 
reklamními bloky, protože jsou méně rušivé než dlouhé přestávky.

Pozměňovací návrh 48
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.

Reklama a teleshopping nesmějí být zařazeny 
během bohoslužeb.

Reklama a teleshopping nesmějí být zařazeny 
během bohoslužeb.

Odůvodnění

Zavedení 35minutového pravidla by nevyhnutelně vedlo k poklesu investic do méně výnosných 
žánrů. Většinou zprávy a programy pro děti nejsou delší než 30 minut, to může zcela vyloučit 
reklamy z těchto programů. Efektem by mohlo být omezení věrnosti a investic do 
zpravodajských a dětských programů, zejména v původní evropské produkci. Tedy zachování
současného práva 30 minut má maximální význam pro finanční životaschopnost těchto žánrů.
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Pozměňovací návrh 49
Čl. 1 bod 13

Čl. 18 odst. 2 (směrnice 89/552/EHS)

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

2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení
subjektu televizního vysílání týkající se jeho 
vlastních pořadů nebo programů jiných 
poskytovatelů mediálních služeb patřících 
ke stejné skupině společností a 
doprovodných produktů, které jsou od t
ěchto pořadů přímo odvozeny, na oznámení
o sponzorování a na umístění produktu.

Odůvodnění

Není důvod, proč by měly být vyloučeny.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 1 bod 14

Článek 18a (směrnice 89/552/EHS)

Článek 18a se vypouští Okna audiovizuálních obchodních sdělení
musí být jasně označena jako okna 
teleshoppingu obrazovými a zvukovými 
prostředky a jejich celkové trvání nesmí p
řesáhnout šest hodin denně.

Odůvodnění

Úplné zrušení denních limitů pro teleshoppingová okna, jak uvedeno v návrhu Evropské
komise vypuštěním čl. 18a, může vyvolat některá závažná rizika a nepřispěje k žádnému cíli 
směrnice. Co je ještě důležitější, toto úplné uvolnění a přeplnění mediálního času pro 
teleshoppingová okna dovolí pochybným hráčům a nepoctivým obchodníkům těžit výhody 
z tohoto otevření, to ovlivní pozitivní výsledky dosud dosažené průmyslem prostřednictvím 
výrazných samoregulačních programů a pokračující podporou nejvyšších standardů. Navíc m
ůže toto opatření podrývat úsilí teleshoppingového průmyslu v Evropě při vytváření nejvyš
ších standardů pro zákazníky.
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Pozměňovací návrh 51
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 výlu
čně určené pro jejich území, které veřejnost 
nemůže přijímat přímo nebo nepřímo 
v jednom nebo více 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 výlu
čně určené pro jejich území, které veřejnost 
nemůže přijímat přímo nebo nepřímo 
v jednom nebo více členských státech, jiné
podmínky než ty, které jsou uvedené v čl. 11 
odst. 2 a v článku 18.

Odůvodnění

Navrhování je nejasné a může způsobit problémy: na co se vztahuje výraz vysílání? Jak může 
být měřen dopad vysílání na diváky? Jak můžete určit, zda je vysílání určeno pouze pro 
národní oblast?

S cílem zajištění právní jistoty by měl být termín vysílání nahrazen „televizním vysíláním” a 
odkaz na „vysílání bez...” by měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 1 bod 22

Článek 26 (směrnice 89/552/EHS)
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Nejpozději do [..] a poté každé dva roky 
podá Komise Evropskému parlamentu, Rad
ě a Hospodářskému a sociálnímu výboru 
zprávu o uplatňování této směrnice v pozm
ěněném znění a popřípadě podá nové
návrhy na její přizpůsobení vývoji v odvětví
audiovizuálních mediálních služeb, zejména 
s ohledem na nový technický rozvoj a 
konkurenceschopnost tohoto odvětví.

Nejpozději do [konce pátého roku po přijetí
této směrnice] a poté každé dva roky podá
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování této směrnice v pozměněném 
znění, zejména pokud jde o zavádění opat
ření daných v čl. 3f odst. 1 a v článku 3ha 
(nový), a popřípadě podá nové návrhy na její
přizpůsobení vývoji v odvětví
audiovizuálních mediálních služeb, zejména 
s ohledem na nový technický rozvoj a 
konkurenceschopnost tohoto odvětví a 
podporu kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 53
Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nejpozději do [..]. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpis
ů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními t
ěchto předpisů a této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nejpozději do [dvou 
let]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto p
ředpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a této sm
ěrnice.

Odůvodnění

Poslední termín pro zavedení této směrnice byl v textu směrnice opomenut. Rychlá
implementace je žádoucí, aby se zajistil plně fungující vnitřní trh s audiovizuálními 
mediálními službami a stejná úroveň podmínek pro všechny poskytovatele mediálních služeb. 
Po dvou letech implementace budou členské státy povinny podat Komisi zprávu o jejich 
implementačních opatřeních pro určitá opatření této směrnice. Podobně bude muset Komise 
podat zprávu Radě a Parlamentu o aplikaci této směrnice po třech letech implementace (po p
ěti letech od jejího přijetí).


