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1 Dz.U. C … z …, str. ….

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu nast
ępujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku us
ługi na żądanie stwarzają znaczne możliwości 
zatrudnienia we Wspólnocie, szczególnie w 
małych i średnich przedsiębiorstwach, i 
pobudzają wzrost gospodarczy i inwestycje.

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku us
ługi na żądanie stwarzają znaczne możliwości 
zatrudnienia we Wspólnocie, szczególnie w 
małych i średnich przedsiębiorstwach, i 
pobudzają wzrost gospodarczy i inwestycje. 
Niniejsza dyrektywa winna zatem promowa
ć rozwój tych usług w ramach rynku wewn
ętrznego.

Uzasadnienie

Przyczyną modyfikacji dyrektywy „Telewizja bez granic” jest potrzeba uaktualnienia 
przepisów prawa w celu dostosowania ich do najnowszych postępów technologicznych na 
rynku oraz udostępnienia uczestnikom rynku jednego tekstu prawnego, wyjaśniającego 
przepisy prawa i przyczyniającego się tym samym do utworzenia jednolitej przestrzeni 
informacyjnej, będącej jednym z trzech filarów inicjatywy i2010.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 10
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(10) W związku z wprowadzeniem 
minimalnego zbioru jednolitych wymagań w 
art. 3c do 3h oraz w dziedzinach 
zharmonizowanych niniejszą dyrektywą, pa
ństwa członkowskie nie mogą już
wprowadzać odstępstw od zasady kraju 
pochodzenia w związku z ochroną ma
łoletnich, zwalczaniem podżegania do 
nienawiści z powodu rasy, płci, religii lub
narodowości, naruszeniem godności ludzkiej 
dotyczącym osób fizycznych, a także ochron
ą konsumentów, jak stanowi art. 3 ust. 4 
dyrektywy 2003/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(10) W związku z wprowadzeniem 
minimalnego zbioru jednolitych wymagań w 
art. 3c do 3h oraz w dziedzinach 
zharmonizowanych niniejszą dyrektywą, pa
ństwa członkowskie nie mogą już
wprowadzać odstępstw od zasady kraju 
pochodzenia w związku z ochroną ma
łoletnich, poszanowaniem praw osób niepe
łnosprawnych, zwalczaniem podżegania do 
nienawiści z powodu rasy, pochodzenia 
etnicznego, płci, religii, narodowości, wieku, 
orientacji seksualnej lub niepełnosprawno
ści, naruszeniem godności ludzkiej dotycz
ącym osób fizycznych, a także ochroną
konsumentów, jak stanowi art. 3 ust. 4 
dyrektywy 2003/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa przewiduje minimalną harmonizację, zapewniając tym samym podstawę
dla istniejącej zasady kraju pochodzenia. Propozycje te powinny zachowywać zgodność z 
definicjami zawartymi w dyrektywie 2000/78/WE i w związku z tym obejmować również
dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wiek oraz orientację
seksualną.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 13
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(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, zarówno te 
udostępniane zgodnie z programem, jak i na 
żądanie. Jednakże jej zakres ogranicza się
jednak do usług określonych przez Traktat i
dlatego obejmuje każdą formę działalności 
gospodarczej, w tym działalność przedsi
ębiorstw świadczących usługi publiczne, lecz
nie obejmuje działalności niegospodarczej, 
takiej jak czysto prywatne strony 
internetowe.

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, których 
rzeczywisty charakter jest identyczny z 
nadawanymi zgodnie z programem 
transmisjami telewizyjnymi, niezależnie od 
platformy, zarówno te udostępniane zgodnie 
z programem, jak i na żądanie, w ich funkcji 
informacyjnej, rozrywkowej i edukacyjnej.
Dlatego obejmuje ona każdą formę działalno
ści gospodarczej, w tym działalność przedsi
ębiorstw świadczących usługi publiczne.
Jednakże definicja medialnych usług 
audiowizualnych nie obejmuje działalności 
niegospodarczej, która zwykle nie jest 
dostarczana odpłatnie, takiej jak blogi 
internetowe oraz inne treści tworzone przez 
użytkowników lub wszelkiego rodzaju 
formy korespondencji prywatnej, takie jak 
wiadomości poczty elektronicznej i 
prywatne strony internetowe. Nie obejmuje 
ona również usług, które nie mają na celu 
rozpowszechniania treści audiowizualnej, 
tj. gdy treść audiowizualna jedynie 
towarzyszy usłudze i nie jest jej 
zasadniczym celem, takich jak strony 
internetowe zawierające elementy 
audiowizualne o charakterze pomocniczym, 
w formie np. animowanych elementów 
graficznych, niewielkich spotów 
reklamowych lub informacji dotyczących 
produktu lub usługi, która nie jest usługą
audiowizualną, takiej jak wyszukiwarki 
internetowe. Ponadto definicja ta nie 
obejmuje usług, które nie polegają w cało
ści lub w przeważającej części na 
przenoszeniu sygnałów w sieciach łączności 
elektronicznej, jak również nie obejmuje 
gier dostępnych w Internecie, pod 
warunkiem, że nie zostanie osiągnięty 
podstawowy cel medialnych usług 
audiowizualnych. Oprócz tego definicja ta 
nie obejmuje usług społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1
dyrektywy 98/48/WE.
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Uzasadnienie

Tak jak zwróciła na to szczególną uwagę sama Komisja, dyrektywa nie powinna obejmować
działalności niegospodarczej. Prywatne strony internetowe, jak również treści prywatne, takie 
jak blogi, nie powinny podlegać regulacji. Ta sama zasada powinna się odnosić do treści czę
ściowo prywatnych, takich jak informacje dotyczące klubów osiedlowych lub imprez 
szkolnych. Jest to również zgodne z definicją usług zawartą w art. 50 traktatu. W związku z 
powyższym tekst powinien w sposób wyraźny wykluczyć takie treści z zakresu stosowania 
dyrektywy.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki 
masowego przekazu w ich funkcji 
informowania, dostarczania rozrywki i 
edukowania, lecz wyłącza wszelkie formy 
prywatnej korespondencji, takie jak 
wiadomości poczty elektronicznej wysyłane 
do ograniczonej liczby odbiorców. Definicja 
wyłącza również wszelkie usługi, które nie 
mają na celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest jej 
zasadniczym celem. Przykłady obejmują
strony internetowe, które zawierają
elementy audiowizualne jedynie o 
charakterze pomocniczym, takie jak 
animowane elementy graficzne, niewielkie 
spoty reklamowe lub informacje związane z 
produktem lub usługą, która nie jest usługą
audiowizualną.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt uzasadnienia 14 może zostać skreślony, gdyż tekst został włączony do punktu 
uzasadnienia 13.

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 16
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(16) Określenie „audiowizualne” odnosi się
do ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, 
a więc obejmuje nieme filmy, lecz nie 
obejmuje transmisji dźwiękowej lub 
radiowej.

(16) Do celów niniejszej dyrektywy okre
ślenie „audiowizualne” odnosi się do 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, a 
więc obejmuje nieme filmy, lecz nie obejmuje 
transmisji dźwiękowej lub radiowych usług 
transmisyjnych.

Uzasadnienie
Określenie „usługi audiowizualne“ w innych europejskich i międzynarodowych aktach 
prawnych, jak np. w klasyfikacji WTO w punkcie D, obejmuje poza telewizją także radio. Nale
ży zagwarantować, aby niniejsza dyrektywa nie naruszała tych definicji, a radio pozostało 
nadal elementem usług audiowizualnych.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 18

(18) Oprócz reklamy i telezakupów 
wprowadza się szerszą definicję handlowego 
przekazu audiowizualnego. Obejmuje ona 
ruchome obrazy z dźwiękiem lub bez, które 
towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i są przeznaczone do bezpo
średniego lub pośredniego promowania 
towarów, usług, wizerunku bądź osoby 
fizycznej lub prawnej prowadzącej działalnoś
ć gospodarczą, i w związku z tym nie 
obejmuje ona ogłoszeń dotyczących usług 
publicznych oraz akcji charytatywnych 
nadawanych bezpłatnie.

(18) Oprócz reklamy i telezakupów 
wprowadza się szerszą definicję handlowego 
przekazu audiowizualnego. Obejmuje ona 
ruchome obrazy z dźwiękiem lub bez, które s
ą emitowane w ramach medialnych usług 
audiowizualnych i są przeznaczone do 
bezpośredniego lub pośredniego promowania 
towarów, usług, wizerunku bądź osoby 
fizycznej lub prawnej prowadzącej działalnoś
ć gospodarczą, i w związku z tym nie 
obejmuje ona ogłoszeń dotyczących usług 
publicznych oraz akcji charytatywnych 
nadawanych bezpłatnie.

Uzasadnienie

Sformułowanie musi być lepiej dostosowane do dostępnych technik w celu zapewnienia wi
ększej pewności prawnej.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 25
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(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu okre
ślenia czy prawodawstwo jest odpowiednie 
dla właściwego sektora i problemu, czy też
powinno zostać rozważone alternatywne 
podejście w formie np. współregulacji lub 
samoregulacji. W odniesieniu do wspó
łregulacji lub samoregulacji Mi
ędzyinstytucjonalne porozumienie w 
sprawie lepszego stanowienia prawa1

przewiduje uzgodnione definicje, kryteria i 
procedury. Doświadczenie pokazuje, że 
instrumenty współregulacji i samoregulacji 
stosowane zgodnie z różnymi tradycjami 
prawnymi państw członkowskich mogą
odegrać istotną rolę w zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

(25) W komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego o poprawie otoczenia 
regulacyjnego w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej Komisja podkreśliła rolę
starannej analizy właściwego podejścia 
regulacyjnego, w szczególności w celu okre
ślenia czy prawodawstwo jest odpowiednie 
dla właściwego sektora i problemu, czy też
powinno zostać rozważone alternatywne 
podejście w formie np. współregulacji lub 
samoregulacji. Doświadczenie pokazuje, że 
instrumenty współregulacji i samoregulacji 
stosowane zgodnie z różnymi tradycjami 
prawnymi państw członkowskich mogą
odegrać istotną rolę w zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów. 
Dlatego też samoregulacja może stanowić
alternatywną metodę stosowania pewnych 
przepisów niniejszej dyrektywy, ale nie jest 
w stanie całkowicie zastąpić obowiązków 
organów ustawodawczych. Współregulacja 
zapewnia niezbędne „powiązanie prawne”
pomiędzy samoregulacją i krajowym 
ustawodawcą.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie wspierają systemy współregulacji w dziedzinach koordynowanych 
niniejszą dyrektywą. Nie są one zobowiązane do odwoływania się do takich systemów. W 
sytuacji, gdy to czynią, systemy te muszą być szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i zapewniać skuteczne wykonanie. Jeżeli państwa członkowskie powierz
ą zadania osiągnięcia celów dyrektywy organom samoregulacyjnym, mechanizm powierzenia 
musi być wystarczająco jasny, tak aby zapewnić, że działania regulacyjne mogą być użyte w 
przypadku, gdy działania samoregulacyjne zawiodą w procesie osiągania celów dyrektywy.

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 27
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(27) Aby zabezpieczyć podstawową swobod
ę odbioru informacji oraz zapewnić, że 
interesy widzów w Unii Europejskiej są w pe
łni i należycie chronione, właściciele wył
ącznych praw dotyczących wydarzenia o du
żym znaczeniu społecznym powinni udzielić
pozostałym nadawcom i pośrednikom działaj
ącym w imieniu nadawców prawa do 
wykorzystywania krótkich relacji w celu 
tworzenia ogólnych programów 
informacyjnych, na uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach, z nale
żytym uwzględnieniem wyłącznych praw.
Warunki takie powinny zostać przedstawione 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
wydarzeniem o dużym znaczeniu spo
łecznym, tak aby inne zainteresowane 
podmioty mogły skorzystać z takiego prawa.
Takie krótkie relacje nie powinny 
zasadniczo przekraczać 90 sekund.

(27) Aby zabezpieczyć podstawową swobod
ę odbioru informacji oraz zapewnić, że 
interesy widzów w Unii Europejskiej są w pe
łni i należycie chronione, właściciele wył
ącznych praw dotyczących wydarzenia o du
żym znaczeniu społecznym powinni udzielić
pozostałym nadawcom i pośrednikom działaj
ącym w imieniu nadawcy prawa do 
wykorzystywania krótkich relacji w celu 
tworzenia ogólnych programów 
informacyjnych, ale nie w celu tworzenia 
programów rozrywkowych. Zgodnie z ogóln
ą zasadą dostęp do krótkich relacji 
powinien zostać przyznany na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach, w zamian za rozsądne 
wynagrodzenie, z należytym uzgodnieniem 
wyłącznych praw, a czas relacji nie 
powinien przekraczać 90 sekund. Warunki 
takie powinny zostać przedstawione z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
wydarzeniem o dużym znaczeniu spo
łecznym, tak aby inne zainteresowane 
podmioty mogły skorzystać z takiego prawa. 
Prawo dostępu do programów 
informacyjnych powinno mieć
zastosowanie jedynie wtedy, gdy jest to 
konieczne; w związku z tym, w przypadku 
gdy inny nadawca w tym samym państwie 
członkowskim uzyskał wyłączne prawa do 
omawianego wydarzenia, odbiorca zobowi
ązany jest do szukania dostępu u tego wła
śnie nadawcy.

Uzasadnienie

Prawo do krótkich relacji jest tradycyjnie praktykowane za pośrednictwem porozumień
dwustronnych, co powinno zostać potwierdzone w sformułowaniu niniejszej dyrektywy. Umo
żliwienie bezpłatnego dostępu do sygnału nadawcy jest przyczyną istotnych problemów w 
zakresie praw autorskich, jak również stanowi naruszenie praw własności nadawców i/lub 
posiadaczy praw. Nadawca niekoniecznie jest właścicielem praw w przypadku praw do 
nadawania w innych państwach członkowskich UE. Z racji, iż państwa członkowskie wybrały 
różne sposoby podejścia do prawa do informacji, niniejsza dyrektywa powinna zawierać
neutralną klauzulę, pozostawiając państwom członkowskim wybór instrumentu prawnego przy 
transponowaniu dyrektywy do przepisów prawa krajowego.
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Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 28

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje u
żytkownik, a także w odniesieniu do wpływu 
jaki wywierają na społeczeństwo. Uzasadnia 
to objęcie usług nielinearnych węższym 
zakresem regulacji. Muszą one jedynie spe
łniać podstawowe wymagania określone w 
art. 3c do 3h.

(28) Usługi nielinearne różnią się od usług 
linearnych pod względem możliwości 
wyboru oraz kontroli, którymi dysponuje u
żytkownik, a także w odniesieniu do wpływu 
jaki wywierają na społeczeństwo. Uzasadnia 
to objęcie usług nielinearnych węższym 
zakresem regulacji. Muszą one jedynie spe
łniać podstawowe wymagania określone w 
art. 3c do 3h. Zwiększone możliwości 
wyboru konsumentów oraz wysoki poziom 
kontroli wskazują, że nowe usługi, takie jak 
video na żądanie, treść powtarzana w pętli 
lub streaming wydarzeń na żywo, które nie 
kwalifikują się do usług linearnych, 
powinny zostać określone jako usługi 
nielinearne bez względu na treść.

Uzasadnienie
Komisja podkreśliła w swoich notach wyjaśniających do wniosku w sprawie dyrektywy, że 
wszelkie usługi typu „pull” powinny zostać określone jako usługi nielinearne. Ponadto 
innowacyjne usługi, takie jak treść powtarzana w pętli, umożliwiają konsumentom dokonanie 
wyboru, kiedy i w jaki sposób wykorzystają oferowane treści. Nowe urządzenia i sposoby ich 
zastosowania oferują konsumentom dodatkowe funkcje oraz kontrolę nad oglądanymi tre
ściami. Ponadto rozróżnienie dokonane na podstawie przedmiotu usługi nie jest zgodne z 
definicją, która ma związek z osobą ustalającą układ programu i z decyzją użytkownika. Z tej 
przyczyny na usługę nielinearną mogą składać się imprezy sportowe, koncerty, filmy i inne 
wydarzenia w systemie płatnego dostępu (pay per view).

W rezultacie usługi takie, jak treść powtarzana w pętli i streaming na żywo, muszą być
traktowane jak usługi nielinearne. Należy wyrazić to w sposób wyraźny w tekście dyrektywy, 
tak aby zapewnić jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy usługami linearnymi i nielinearnymi, 
przy uwzględnieniu zakresu dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego.

Poprawka 10
PUNKT UZASADNIENIA 30
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(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w 
niniejszej dyrektywie przewidziane są tylko 
te środki, które są niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku wewn
ętrznego. Aby rynek ten stał się prawdziwym 
obszarem pozbawionym wewnętrznych 
granic dla medialnych usług 
audiowizualnych, niniejsza dyrektywa musi w 
dziedzinach, w których niezbędne jest dzia
łanie na poziomie Wspólnoty, zapewnić
wysoki poziom ochrony celów interesu 
publicznego, w szczególności ochronę ma
łoletnich oraz godności ludzkiej.

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w 
niniejszej dyrektywie przewidziane są tylko 
te środki, które są niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku wewn
ętrznego. Aby rynek ten stał się prawdziwym 
obszarem pozbawionym wewnętrznych 
granic dla medialnych usług 
audiowizualnych, niniejsza dyrektywa musi w 
dziedzinach, w których niezbędne jest dzia
łanie na poziomie Wspólnoty, zapewnić
wysoki poziom ochrony celów interesu 
publicznego, w szczególności ochronę ma
łoletnich, praw osób niepełnosprawnych 
oraz godności ludzkiej.

Uzasadnienie

W chwili obecnej audiowizualne środki przekazu, a w szczególności telewizja, stanowią kanał
zapewniający dostęp do informacji, kształcenia, treści kulturalnych oraz wykorzystanie czasu 
wolnego na wiele różnych sposobów. Z tej przyczyny niezbędne jest, aby wszelki dokonujący si
ę postęp uwzględniał potencjalne potrzeby wszystkich obywateli Europy, szczególnie tych 
znajdujących się w gorszym położeniu, gdyż w innym wypadku byliby oni wykluczeni z mo
żliwości korzystania z szerokiego wachlarza korzyści, jakie może zapewnić nowoczesne spo
łeczeństwo, a w szczególności telewizja cyfrowa.

Poprawka 11
PUNKT UZASADNIENIA 33

(33) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
ochrony małoletnich i porządku 
publicznego nie wymagają, aby wykonanie 
wspomnianych środków następowało 
poprzez uprzednią kontrolę medialnych us
ług audiowizualnych.

skreślony

Uzasadnienie

Ze swobody dopuszczania usług nielinearnych i zakazu cenzury wynika, że w żadnym wypadku 
nie może odbywać się uprzednia kontrola. Sformułowanie „nie wymagają“ wprowadza w bł
ąd, a jego treść jest niejasna.

Poprawka 12
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PUNKT UZASADNIENIA 35

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne 
badanie stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług 
audiowizualnych. W ramach sprawozdań, o 
których mowa w art. 3f ust. 3, państwa cz
łonkowskie powinny również uwzględnić
wsparcie finansowe udzielane przy pomocy 
usług nielinearnych na rzecz produkcji 
utworów europejskich oraz nabywania 
praw do tych utworów, udział utworów 
europejskich w katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników utworów 
europejskich oferowanych w ramach tych 
usług.

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mogą mieć potencjał czę
ściowego zastąpienia usług linearnych oraz 
tradycyjnych kanałów dystrybucji, takich 
jak DVD i inne nośniki materialne. Z zwi
ązku z tym powinny one tam gdzie jest to mo
żliwe wspierać produkcję i 
rozpowszechnianie europejskich utworów, a 
przez to aktywnie przyczyniać się do 
wspierania różnorodności kulturowej. Pa
ństwa członkowskie powinny zatem 
regularnie badać ich wpływ na produkcję i 
dystrybucję europejskich utworów oraz na 
wspieranie różnorodności kulturowej. W 
ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, państwa członkowskie mogą
ostatecznie uwzględnić środki służące 
promowaniu utworów europejskich oraz 
wspieraniu różnorodności kulturowej, w 
szczególności środki takie jak minimalne 
inwestycje w utwory europejskie 
proporcjonalne do obrotu; minimalny 
odsetek utworów europejskich w katalogach 
medialnych usług audiowizualnych oraz 
atrakcyjne zaprezentowanie utworów 
europejskich w elektronicznych 
przewodnikach po programach.

Uzasadnienie

Tekst zredagowany jest w sposób stosunkowo niejasny i wymaga doprecyzowania; 
konkurencja istnieje również w zakresie tradycyjnych kanałów dystrybucji, które nie są zobowi
ązane do wspierania rozwoju utworów europejskich. Przy tworzeniu jednakowych reguł
konkurencji należy uwzględniać pełen obraz sytuacji, powinniśmy być zatem ostrożni przy 
wprowadzaniu nowych zobowiązań.

Poprawka 13
PUNKT UZASADNIENIA 35 A (nowy)
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(35 a) Strony, które jedynie łączą w pakiet 
lub przesyłają medialne usługi 
audiowizualne, albo oferują na sprzedaż
pakiety takich usług, za które nie ponoszą
redakcyjnej odpowiedzialności, nie powinny 
być uznawane za dostawców usług 
medialnych. Tym samym prowadzenie dzia
łalności jedynie w zakresie łączenia w 
pakiet, przesyłania lub odsprzedawania 
oferty programowej, za którą
odpowiedzialność redakcyjną ponoszą
osoby trzecie, nie wchodzi w zakres 
niniejszej dyrektywy i z tej przyczyny jest 
regulowane wyłącznie przepisami 
dyrektywy 2000/31.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej prowadzenie działalności jedynie w zakresie łączenia w 
pakiet, przesyłania lub odsprzedawania oferty programowej, za którą odpowiedzialność
redakcyjną ponoszą osoby trzecie jako dostawcy usług medialnych, nie wchodzi w zakres 
niniejszej dyrektywy. Z racji, iż dostawcy nie mają wpływu ani kontroli nad treścią, takie wyja
śnienie jest konieczne.

Poprawka 14
PUNKT UZASADNIENIA 40
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(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje u
żytkownikom coraz większy wybór, ale tak
że większą odpowiedzialność w korzystaniu 
z medialnych usług audiowizualnych. Aby 
cele będące w interesie publicznym mogły 
zostać odpowiednio urzeczywistnione, 
przepisy muszą pozwalać na pewien stopień
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasada 
oddzielenia powinna być ograniczona do 
reklamy i telezakupów, lokowanie produktu 
powinno być dozwolone pod określonymi 
warunkami i niektóre ograniczenia ilościowe 
powinny zostać zniesione. Lokowanie 
produktu mające charakter kryptoreklamy 
powinno jednak być zakazane. Zasada 
oddzielenia nie powinna uniemożliwiać
wykorzystywania nowych technik reklamy.

(40) Rozwój gospodarczy i techniczny daje u
żytkownikom coraz większy wybór, ale tak
że większą odpowiedzialność w korzystaniu 
z medialnych usług audiowizualnych. Aby 
cele będące w interesie publicznym mogły 
zostać odpowiednio urzeczywistnione, 
przepisy muszą pozwalać na pewien stopień
elastyczności w odniesieniu do linearnych 
medialnych usług audiowizualnych: zasada 
oddzielenia powinna być ograniczona do 
reklamy i telezakupów, lokowanie produktu, 
pod warunkiem, że nie ma charakteru 
kryptoreklamy i pod określonymi 
warunkami, powinno być dozwolone w 
programach fabularnych, programach
fabularyzowanych oraz programach 
sportowych, i niektóre ograniczenia ilo
ściowe powinny zostać zniesione. Zasada 
oddzielenia nie powinna uniemożliwiać
wykorzystywania nowych technik reklamy.

Uzasadnienie

Istnieje szeroka gama różnych przepisów krajowych dotyczących lokowania produktu oraz 
rozległa szara strefa niejasności prawnej. Właściwe jest zatem skoordynowanie na szczeblu 
europejskim przepisów dotyczących lokowania produktu w celu zapewnienia jednakowych 
warunków konkurencji.

Poprawka 15
PUNKT UZASADNIENIA 41
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(41) Oprócz praktyk, które są objęte niniejsz
ą dyrektywą, dyrektywa 2005/29/WE stosuje 
się do nieuczciwych praktyk handlowych, 
takich jak praktyki wprowadzające w błąd i 
praktyki agresywne występujące w 
medialnych usługach audiowizualnych.
Ponadto, ponieważ dyrektywa 2003/33/WE, 
która zakazuje reklamy i sponsorowania 
papierosów i innych produktów tytoniowych 
w mediach drukowanych, usługach społecze
ństwa informacyjnego i audycjach 
radiowych, obowiązuje bez uszczerbku dla 
dyrektywy Rady 89/552/EWG z dnia 3 pa
ździernika 1989 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej, biorąc 
pod uwagę specyficzny charakter medialnych 
usług audiowizualnych, związek między 
dyrektywą 2003/33/WE i dyrektywą
89/552/EWG powinien pozostać bez zmian 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Artykuł 88 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE, 
który zakazuje adresowanej do ogółu spo
łeczeństwa reklamy określonych produktów 
medycznych, ma zastosowanie, zgodnie z 
ust. 5 tegoż artykułu, bez uszczerbku dla art. 
14 dyrektywy 89/552/EWG; związek między 
dyrektywą 2001/83/WE i dyrektywą
89/552/EWG powinien pozostać bez zmian 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

(41) Niezbędne jest zapewnienie, że związek 
niniejszej dyrektywy z istniejącym prawem 
wspólnotowym jest spójny. Z tej przyczyny 
w przypadku kolizji pomiędzy przepisami 
niniejszej dyrektywy i przepisem innego 
wspólnotowego aktu prawnego, reguluj
ącego określone aspekty dostępu do 
medialnych usług audiowizualnych lub 
prowadzenia działalności w zakresie takich 
usług, przepisy niniejszej dyrektywy mają
znaczenie decydujące. Niniejsza dyrektywa 
stanowi zatem dopełnienie wspólnotowego 
dorobku prawnego. Tym samym, oprócz 
praktyk, które są objęte niniejszą dyrektywą, 
dyrektywa 2005/29/WE stosuje się do 
nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak 
praktyki wprowadzające w błąd i praktyki 
agresywne występujące w medialnych us
ługach audiowizualnych. Ponadto, ponieważ
dyrektywa 2003/33/WE, która zakazuje 
reklamy i sponsorowania papierosów i 
innych produktów tytoniowych w mediach 
drukowanych, usługach społeczeństwa 
informacyjnego i audycjach radiowych, 
obowiązuje bez uszczerbku dla dyrektywy 
Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 
1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących wykonywania telewizyjnej dzia
łalności transmisyjnej, biorąc pod uwagę
specyficzny charakter medialnych usług 
audiowizualnych, związek między dyrektywą
2003/33/WE i dyrektywą 89/552/EWG 
powinien pozostać bez zmian po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy. Artykuł 88 ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE, który zakazuje 
adresowanej do ogółu społeczeństwa 
reklamy określonych produktów 
medycznych, ma zastosowanie, zgodnie z 
ust. 5 tegoż artykułu, bez uszczerbku dla art. 
14 dyrektywy 89/552/EWG; związek między 
dyrektywą 2001/83/WE i dyrektywą
89/552/EWG powinien pozostać bez zmian 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Co 
więcej, niniejsza dyrektywa nie stanowi 
uszczerbku dla przyszłego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych dotyczących żywności.
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej związek niniejszej dyrektywy z istniejącymi ramami 
prawnymi musi zostać doprecyzowany.

Poprawka 16
PUNKT UZASADNIENIA 45

Kryptoreklama jest praktyką zakazaną
przez niniejszą dyrektywę z powodu jej 
negatywnego wpływu na konsumentów.
Zakaz kryptoreklamy nie obejmuje 
dozwolonego prawnie lokowania produktu 
w ramach niniejszej dyrektywy.

skreślony

Uzasadnienie

Zagadnienie zostało już ujęte w punkcie uzasadnienia 16.

Poprawka 17
PUNKT UZASADNIENIA 46



PA\620957PL.doc 17/34 PE 374.499v01-00

PL

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz państwa członkowskie regulują
tę praktykę w różny sposób. W celu 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu.
Wprowadzona tu definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
w taki sposób, że są one przedstawione w 
programie, zwykle w zamian za zapłatę lub 
podobne świadczenie. Podlega ono takim 
samym jakościowym przepisom i 
ograniczeniom, jakie stosują się do reklamy.

(46) Lokowanie produktu jest faktem w 
utworach kinematograficznych i utworach 
audiowizualnych wyprodukowanych dla 
telewizji, lecz państwa członkowskie regulują
tę praktykę w różny sposób. W celu 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji, a przez to zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego sektora 
mediów, konieczne jest przyjęcie przepisów 
dotyczących lokowania produktu przy 
jednoczesnym wprowadzeniu zakazu 
kryptoreklamy w formie np. integracji
produktu, uwzględniając jej negatywny wp
ływ na konsumentów. Definicja lokowania 
produktu obejmuje dowolną formę
handlowego przekazu audiowizualnego 
zawierającego włączenie lub odniesienie do 
produktu, usługi lub ich znaku handlowego 
przez dostawcę usług medialnych lub na 
jego żądanie w taki sposób, że są one 
przedstawione w programie w zamian za zap
łatę lub podobne świadczenie, bądź też
nieodpłatnie. Podlega ono takim samym 
jakościowym przepisom i ograniczeniom, 
jakie stosują się do reklamy. Lokowanie 
produktu nie obejmuje jednakże niezale
żnych decyzji redakcyjnych dotyczących 
wykorzystania produktów, bez nadmiernego 
ich wyeksponowania, które mają ścisły zwi
ązek z programem i ułatwiają jego produkcj
ę, na przykład wykorzystania oznaczonych 
marką nagród w medialnych usługach 
audiowizualnych dla dzieci, które mogą
stanowić dla widzów motywację do wzięcia 
udziału w programie i czerpania z niego 
satysfakcji. 

Uzasadnienie

Doprecyzowanie przepisów odnośnie do stosowania lokowania produktu powinno również po
łożyć kres takim metodom kryptoreklamy, jak integracja produktu, w celu ochrony integralno
ści wątku programu. Z drugiej strony nowe przepisy prawne w sprawie lokowania produktu 
nie powinny w sposób przypadkowy zakazać już istniejących i stosowanych zgodnie z prawem 
formatów wykorzystywanych przy układaniu programu. Przykładem mogą tu być programy 
dla dzieci, w których często wykorzystywane są nagrody – zazwyczaj są to oznaczone marką
produkty, takie jak np. płyta CD – będące środkiem motywującym widzów do wzięcia udziału 
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w programie i czerpania z niego satysfakcji. W ramach obecnej definicji wykorzystanie 
nagród opatrzonych marką w programach dziecięcych byłoby zakazane (tak, jak zabronione 
jest lokowanie produktu), przez co programy dla dzieci stałyby się mniej atrakcyjne.

Poprawka 18
PUNKT UZASADNIENIA 48 A (nowy)

(48 a) Prawo osób niepełnosprawnych i w 
podeszłym wieku do uczestniczenia w życiu 
społecznym i kulturalnym społeczności, 
wywodzące się z art. 25 i 26 Karty Praw 
Podstawowych, jest nierozerwalnie zwi
ązane z przepisem dotyczącym dostępności 
medialnych usług audiowizualnych. Dost
ępność medialnych usług audiowizualnych 
obejmuje między innymi tłumaczenie na j
ęzyk migowy, napisy, opis głosowy, lektora 
czytającego listę dialogową oraz łatwe do 
zrozumienia menu ekranowe.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zobowiązaniem Komisji do włączania niepełnosprawności i dotkniętych nią osób w 
normalny nurt życia społecznego we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej, istotne jest, 
aby poczynić wyraźne nawiązanie do postanowień Karty podejmujących temat osób niepe
łnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. Ponadto zaproponowano otwarty wykaz 
uwarunkowań dostępności, niezbędnych do poszanowania postanowień Karty.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (a) (dyrektywa 89/552/EWG)
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(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ oznacza 
usługę w rozumieniu art. 49 i 50 Traktatu, 
której zasadniczym celem jest dostarczanie 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, w 
celach informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

(a) ‘medialna usługa audiowizualna’ oznacza 
usługę w rozumieniu art. 49 i 50 Traktatu, 
której zasadniczym celem jest dostarczanie 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez, w 
celach informacyjnych, rozrywkowych lub 
edukacyjnych, ogółowi ludności poprzez 
sieci łączności elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Niniejsza definicja nie obejmuje:

- usług społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/48/WE;
- usług, w przypadku których treść
audiowizualna jedynie towarzyszy usłudze i 
nie jest jej zasadniczym celem, oraz

- elektronicznych wersji gazet i czasopism.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje zakres dyrektywy w odniesieniu do usług telewizyjnych i zbliżonych w 
porównaniu z pierwotnymi zamierzeniami, jak również uznaje rozróżnienie pomiędzy „
środkami masowego przekazu” i „środkami przekazu osobistego”, takimi jak wideo-blogi lub 
treści tworzone przez użytkowników. Oferuje ona również dostawcy usług medialnych oraz 
konsumentom przejrzystość prawną w odniesieniu do tego, który konkretny system ma 
zastosowanie do poszczególnych usług.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (b) (dyrektywa 89/552/EWG)

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść
ta jest zorganizowana;

(b) ‘dostawca usług medialnych’ oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która ponosi 
redakcyjną odpowiedzialność za wybór 
audiowizualnej treści medialnej usługi 
audiowizualnej i określa sposób, w jaki treść
ta jest zorganizowana.

Niniejsza definicja nie obejmuje osób 
fizycznych lub prawnych, które jedynie łącz
ą w pakiet lub przesyłają treści, albo oferuj
ą na sprzedaż pakiety takich usług, za które 
redakcyjną odpowiedzialność ponoszą
osoby trzecie.
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Uzasadnienie

Prowadzenie działalności jedynie w zakresie łączenia w pakiet, przesyłania lub 
odsprzedawania treści, za które odpowiedzialność redakcyjną ponoszą osoby trzecie jako 
dostawcy usług medialnych, nie wchodzi w zakres niniejszej dyrektywy.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (c) (dyrektywa 89/552/EWG)

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza linearną
medialną usługę audiowizualną, w przypadku 
której dostawca usług medialnych decyduje o 
momencie w czasie, w którym określona 
audycja jest emitowana i ustala układ 
programu;

(c) ‘nadawanie programów telewizyjnych’
lub ‘nadawanie telewizyjne’ oznacza linearną
medialną usługę audiowizualną, 
charakteryzującą się chronologiczną
sekwencją różnych programów, w 
przypadku której dostawca usług medialnych 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określona audycja jest emitowana w oparciu 
o ustalony układ programu. Transmisja 
wydarzeń na żywo nie stanowi sama w 
sobie świadczenia medialnej usługi 
audiowizualnej;

Uzasadnienie

Linearne medialne usługi audiowizualne powinny być w zasadzie identyczne pod względem 
rzeczywistego charakteru z usługami nadawanymi w sposób tradycyjny i zgodnie z ustalonym 
programem. Regulowanie w ramach ścisłego systemu telewizyjnego jest uzasadnione jedynie 
w sytuacji, gdy dostawca określa układ programu, na który składa się pewna liczba 
programów ustalona w porządku chronologicznym. W tekście należy to wskazać w sposób 
jednoznaczny. Ograniczenie, które ma zastosowanie wyłącznie do czasu złożenia zamówienia 
na dostarczenie usługi, nie jest wystarczające, gdyż uniemożliwia jakiekolwiek zróżnicowanie, 
czy dany program jest oferowany jako usługa streamingu na żywo, czy też – po upływie 
minuty od momentu zakończenia programu – jako usługa „na żądanie”(lub nawet zbliżona do 
usługi video na żądanie). Taka różnica ma wyłącznie techniczny charakter. Należy 
skoncentrować uwagę na decyzji redakcyjnej, gdyż jest ona ważniejsza niż planowanie układu 
programu i odgrywa zasadniczą rolę w wywieraniu wpływu na użytkowników oraz w 
sprawowaniu kontroli zewnętrznej. W rezultacie użytkownicy są „przenoszeni” z jednego 
programu do następnego, w związku z czym ich zachowania komunikacyjne są kontrolowane 
przez dostawcę.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
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Artykuł 1 litera (e) (dyrektywa 89/552/EWG)

(c) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną us
ługę audiowizualną, w przypadku której u
żytkownik, na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych, 
decyduje o momencie w czasie, w którym 
określony program jest transmitowany;

(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną us
ługę audiowizualną, w przypadku której u
żytkownik składa indywidualne zamówienie 
na transmisję ściśle określonej medialnej 
usługi audiowizualnej, na podstawie 
zredagowanej i zróżnicowanej oferty treści
wybranej przez dostawcę usług medialnych.

Uzasadnienie

Ściśle techniczne zastosowanie w oparciu o moment w czasie, w którym program jest 
transmitowany, stałoby w sprzeczności z zasadą neutralności technologicznej zamierzoną w 
dyrektywie. Dla użytkowników moment w czasie, w którym ma miejsce transmisja, nie może 
stanowić jakiegokolwiek punktu odniesienia – istotny jest jedynie czas, w którym korzystają
oni z programu.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (f) (dyrektywa 89/552/EWG)

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu 
lub pośredniemu promowaniu towarów, us
ług lub wizerunku osoby fizycznej lub 
prawnej prowadzącej działalność gospodarcz
ą;

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które są emitowane w ramach 
medialnych usług audiowizualnych i 
których celem jest bezpośrednie lub po
średnie promowanie sprzedaży towarów, us
ług lub wizerunku osoby fizycznej lub 
prawnej prowadzącej działalność gospodarcz
ą;

Uzasadnienie

Definicja promocji musi – tak jak w przypadku  lit. g) i i) – być interpretowana w sposób 
subiektywny w celu osiągnięcia odpowiednich wyników. W innym wypadku każda wzmianka o 
produkcie lub usłudze mogłaby, z przyczyn redakcyjnych, zostać objęta definicją
„handlowego przekazu audiowizualnego”, jeżeli w sposób obiektywny zostałaby potraktowana 
jako promocja sprzedaży, mimo iż nie było to jej zamierzeniem. Z drugiej strony prawdziwa 
reklama mogłaby zostać zakwalifikowana do kategorii „handlowego przekazu 
audiowizualnego”, gdyby nie wywierała ona wpływu i tym samym była w sposób obiektywny 
postrzegana jako niepromująca sprzedaży, mimo iż takie właśnie było zamierzenie.

Poprawka 24
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ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 1 litera (h) (dyrektywa 89/552/EWG)

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, us
ług, nazwy, znaku towarowego lub działalno
ści producenta towarów lub osoby świadcz
ącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną czynno
ścią nadawcy mającą pełnić funkcję reklamy 
i może wprowadzić odbiorców w błąd co do 
swojego rzeczywistego charakteru.
Przedstawianie takie uznaje się za 
zamierzone w szczególności wówczas, gdy 
jest dokonywane w zamian za zapłatę lub 
podobne wynagrodzenie;

(h) ‘kryptoreklama’ oznacza przedstawianie 
za pomocą słów lub obrazów towarów, us
ług, nazwy, znaku towarowego lub działalno
ści producenta towarów lub osoby świadcz
ącej usługi w programach, gdzie 
przedstawianie takie jest zamierzoną czynno
ścią dostawcy usług medialnych mającą
realizować cele reklamy i może wprowadzić
odbiorców w błąd co do swojego 
rzeczywistego charakteru. Przedstawianie 
takie uznaje się za zamierzone w szczególno
ści wówczas, gdy jest dokonywane w zamian 
za zapłatę lub podobne wynagrodzenie;

Uzasadnienie

Określenie „nadawca” nie jest już zgodne z dostosowaniem niniejszej dyrektywy do nowego 
rozwoju technologicznego, i w związku z tym powinno zostać zmienione.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (i) (dyrektywa 89/552/EWG)

(i) ‘sponsorowanie’ oznacza wszelkiego 
rodzaju wpłaty przekazane przez prywatne 
lub publiczne przedsiębiorstwo nieprowadz
ące działalności związanej z dostarczaniem 
medialnych usług audiowizualnych lub 
produkcją utworów audiowizualnych na 
rzecz finansowania medialnych usług 
audiowizualnych, w celu promocji własnej 
firmy, znaku towarowego, wizerunku, dzia
łalności bądź produktów;

(i) ‘sponsorowanie’ oznacza wszelkiego 
rodzaju wpłaty przekazane przez prywatne 
lub publiczne przedsiębiorstwo albo osobę
fizyczną, nieprowadzące działalności zwi
ązanej z dostarczaniem medialnych usług 
audiowizualnych lub produkcją utworów 
audiowizualnych na rzecz bezpośredniego 
lub pośredniego finansowania medialnych us
ług audiowizualnych, w celu promocji w
łasnej firmy, znaku towarowego, wizerunku, 
działalności bądź produktów;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza większą pewność prawną: sponsorem mogłaby być również
osoba fizyczna; finansowanie mogłoby przebiegać zarówno w sposób bezpośredni, jak i po
średni.
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Poprawka 26
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k) (dyrektywa 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub ich 
znaku handlowego w taki sposób, że są one 
przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za zapłat
ę lub podobne wynagrodzenie;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza dowolną
formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub ich 
znaku handlowego przez dostawcę usług 
medialnych lub na jego żądanie w taki 
sposób, że są one przedstawione w 
medialnych usługach audiowizualnych, w 
zamian za zapłatę lub podobne 
wynagrodzenie, bądź też nieodpłatnie.

Definicja prawna lokowania produktu nie 
obejmuje jednakże niezależnych decyzji 
redakcyjnych dotyczących wykorzystania 
produktów, bez nadmiernego ich 
wyeksponowania, które są nierozerwalnie 
związane z programem i ułatwiają jego 
produkcję, takich jak nagrody, przedmioty 
mające związek z treścią programu oraz 
rekwizyty.

Uzasadnienie

Dostawca medialnych usług audiowizualnych musi mieć zagwarantowaną pewność prawną. 
Nowe przepisy prawne w sprawie lokowania produktu nie powinny w sposób przypadkowy 
zakazać już istniejących i stosowanych zgodnie z prawem formatów wykorzystywanych przy uk
ładaniu programu. Przykładem mogą tu być programy dla dzieci, w których często 
wykorzystywane są nagrody – zazwyczaj są to oznaczone marką produkty, takie jak np. płyta 
CD – będące środkiem motywującym widzów do wzięcia udziału w programie i czerpania z 
niego satysfakcji. W ramach obecnej definicji wykorzystanie nagród opatrzonych marką w 
programach dziecięcych byłoby zakazane (tak, jak zabronione jest lokowanie produktu), przez 
co programy dla dzieci stałyby się mniej atrakcyjne.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k a) (nowa) (dyrektywa 89/552/EWG)
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(ka) ‘integracja produktu’ oznacza wł
ączenie do fabuły programu produktu lub 
odniesienia do produktu, usługi lub ich 
znaku handlowego, przez dostawcę usług 
medialnych lub na jego żądanie, w zamian 
za zapłatę lub podobne wynagrodzenie, w 
celu uzyskania wrażenia, że produkt jest 
aprobowany w programie lub przez wyst
ępujące w nim postacie;

Uzasadnienie

Musimy oddzielić treść od reklamy. Włączenie reklamy do programów stało się faktem w 
Stanach Zjednoczonych, w związku z czym wyrażana jest coraz częściej troska, że ma to 
negatywny wpływ na jakość programów. Nie powinniśmy powtarzać tych błędów. W imieniu 
Europy powinniśmy powiedzieć „nie” łączeniu reklamy z treścią i zachować przynajmniej 
integralność naszych własnych fabuł.

Poprawka 28
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k b) (nowa) (dyrektywa 89/552/EWG)

(kb) ‘programy informacyjne’
oznaczają codzienne programy 
informacyjne, serwisy informacyjne, 
programy o tematyce politycznej i 
współczesnej, magazyny oraz 
programy dotyczące spraw bieżących, 
w tym programy na tematy naukowe, 
kulturalne i społeczne (tzw. „lekkie 
wiadomości”).

Uzasadnienie

Doprecyzowanie niezbędne w celu zagwarantowania pewności prawnej.

Poprawka 29
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k c) (nowa) (dyrektywa 89/552/EWG)

(kc) ‘medialne usługi audiowizualne dla 
dzieci’ oznaczają wszelkie usługi medialne 
w rozumieniu art. 1 lit. a, które są
skierowane do dzieci.
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Uzasadnienie

Definicja niezbędna w celu zagwarantowania pewności prawnej.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

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

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

3. Państwa członkowskie wspierają systemy 
samo- i/lub współregulacji w dziedzinach 
koordynowanych niniejszą dyrektywą. 
Systemy te muszą być tak skonstruowane, 
aby były szeroko akceptowane przez główne 
zainteresowane strony i przewidywały 
skuteczne wykonanie.

Uzasadnienie

Liczne przykłady w dziedzinie komunikacji mobilnej oraz Internetu wykazują, że skuteczne 
wdrożenie przepisów dyrektywy może być osiągnięte również za pośrednictwem samoregulacji. 
W związku z tym punkt uzasadnienia 25 wniosku stanowi, że samoregulacja i współregulacja 
odgrywają istotną rolę w zagwarantowaniu ochrony konsumentów, i obie te formy regulacji 
powinny być wzięte pod uwagę, w szczególności w odniesieniu do aspektu „lepszych 
uregulowań prawnych”.

Poprawka 31
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3b (dyrektywa 89/552/EWG)
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1. Państwa członkowskie zapewniają, że, do 
celów krótkich relacji informacyjnych, 
nadawcy mający siedzibę w innych pa
ństwach członkowskich nie są pozbawieni 
dostępu, na uczciwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących zasadach, do wydarzeń
budzących duże zainteresowanie odbiorców, 
które są transmitowane przez nadawcę
podlegającego ich jurysdykcji.

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

1. Z zastrzeżeniem innych, wynikających z 
umowy porozumień pomiędzy działającymi 
na rynku nadawcami, państwa cz
łonkowskie mogą zapewnić, że, do celów 
krótkich relacji informacyjnych, 
licencjonowani zgodnie z prawem nadawcy 
mający siedzibę w innych państwach cz
łonkowskich nie są pozbawieni dostępu, na 
uczciwych, rozsądnych i niedyskryminuj
ących zasadach i w zamian za rozsądne 
wynagrodzenie, do wydarzeń budzących du
że zainteresowanie odbiorców, które są
transmitowane przez nadawcę podlegającego 
ich jurysdykcji. 

Uzasadnienie
Prawo do krótkich relacji jest tradycyjnie praktykowane za pośrednictwem porozumień
dwustronnych, co powinno zostać potwierdzone w sformułowaniu niniejszej dyrektywy. Umo
żliwienie bezpłatnego dostępu do sygnału nadawcy jest przyczyną istotnych problemów w 
zakresie praw autorskich, jak również stanowi naruszenie praw własności nadawców i/lub 
posiadaczy praw. Nadawca niekoniecznie jest właścicielem praw w przypadku praw do 
nadawania w innych państwach członkowskich UE. 

Z racji, iż państwa członkowskie wybrały różne sposoby podejścia do prawa do informacji, 
niniejsza dyrektywa powinna zawierać neutralną klauzulę, pozostawiając państwom cz
łonkowskim wybór instrumentu prawnego przy transponowaniu dyrektywy do przepisów prawa 
krajowego.

Poprawka 32
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

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

Uzasadnienie
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Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 33
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c litera c) (dyrektywa 89/552/EWG)

(c) dane dotyczące dostawcy usług 
medialnych, w tym jego adres poczty
elektronicznej lub strony internetowej, które 
pozwalają na szybkie skontaktowanie się z 
nim w sposób bezpośredni i skuteczny;

(c) dane dotyczące dostawcy usług 
medialnych, w tym jego adres poczty
elektronicznej lub strony internetowej, które 
pozwalają na szybkie skontaktowanie się z 
nim w sposób bezpośredni i skuteczny;

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 34
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3c litera (d) (dyrektywa 89/552/EWG)

(d) gdzie dotyczy, właściwy organ 
regulacyjny.

(d) gdzie dotyczy, stosowny organ 
kontrolny.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie niezbędne w celu zagwarantowania pewności prawnej.

Poprawka 35
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to mo
żliwe do zrealizowania, za pomocą
odpowiednich środków i z poszanowaniem 
konkurencji pomiędzy różnymi rynkami 
dystrybucyjnymi, produkcję europejskich 
utworów w rozumieniu art. 6 oraz dostęp do 
nich.

Uzasadnienie
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Konkurencja istnieje również na szczeblu tradycyjnych kanałów dystrybucji, które nie są
zobowiązane do wspierania rozwoju utworów europejskich. Przy tworzeniu równych reguł
konkurencji konieczne jest uwzględnienie pełnego obrazu sytuacji, powinniśmy być zatem 
ostrożni przy wprowadzaniu nowych zobowiązań.

Poprawka 36
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 3 (dyrektywa 89/552/EWG)

3. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie ze stosowania środka okre
ślonego w ust. 1, nie później niż do końca 
czwartego roku po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy, a następnie co trzy lata.

3. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie ze stosowania środka okre
ślonego w ust. 1, nie później niż do końca 
czwartego roku po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy, a następnie co dwa lata.

Uzasadnienie

Okres dwuletni lepiej wpasowuje się w ogólny harmonogram. Trzy lata to dosyć długi okres, 
biorąc pod uwagę szybki rozwój nowych typów usług.

Poprawka 37
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 4 (dyrektywa 89/552/EWG)

4. Komisja, na podstawie informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie i 
przy uwzględnieniu rozwoju rynkowego i 
technologicznego, składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotycz
ące stosowania ust. 1, nie później niż do ko
ńca piątego roku od daty przyjęcia niniejszej 
dyrektywy.

4. Komisja, na podstawie informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie i 
przy uwzględnieniu rozwoju rynkowego i 
technologicznego oraz celu wspierania ró
żnorodności kulturowej, składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania ust. 1, 
nie później niż do końca piątego roku od 
daty przyjęcia niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Jak podkreśla Komisja w swoim oświadczeniu wyjaśniającym (oraz w punkcie 
uzasadnienia 3), medialne usługi audiowizualne mają istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju 
gospodarczego i technologicznego, lecz wywierają znaczący wpływ również na demokrację i 
różnorodność kulturową.

Poprawka 38
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ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
Artykuł 3g litera (d) (dyrektywa 89/552/EWG),

(d) wszelkie formy handlowych przekazów 
audiowizualnych oraz telezakupów dotycz
ące papierosów i innych produktów 
tytoniowych są zakazane;

(d) wszelkie formy handlowych przekazów 
audiowizualnych dotyczące papierosów i 
innych produktów tytoniowych są zakazane;

Uzasadnienie

Zbędne.

Poprawka 39
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

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

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 40
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3g litera (f) (dyrektywa 89/552/EWG)
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(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio nawoływać
małoletnich do kupowania produktu lub us
ługi wykorzystując ich brak doświadczenia 
lub łatwowierność, bezpośrednio zachęcać
ich do namawiania rodziców lub osób 
trzecich do zakupu reklamowanych 
produktów lub usług, wykorzystywać
specjalnego rodzaju zaufania, którym osoby 
małoletnie obdarzają rodziców, nauczycieli i 
inne osoby lub bez uzasadnienia pokazywać
osoby małoletnie w niebezpiecznych 
sytuacjach.

(f) handlowe przekazy audiowizualne nie 
mogą powodować moralnej lub fizycznej 
szkody dla osób małoletnich. W związku z 
tym nie mogą one bezpośrednio lub po
średnio nawoływać małoletnich do 
kupowania produktu lub usługi, bezpo
średnio lub pośrednio zachęcać ich do 
namawiania rodziców lub osób trzecich do 
zakupu reklamowanych produktów lub us
ług, wykorzystywać specjalnego rodzaju 
zaufania, którym osoby małoletnie obdarzają
rodziców, nauczycieli i inne osoby lub 
pokazywać osoby małoletnie w 
niebezpiecznych sytuacjach, o ile nie jest to 
uzasadnione względami edukacyjnymi lub 
szkoleniowymi.

Uzasadnienie

Sformułowanie „bez uzasadnienia” nie jest wystarczająco precyzyjne i dlatego nie jest w 
stanie zagwarantować pewności prawnej.

Poprawka 41
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 akapit 1 (dyrektywa 89/552/EWG)

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

1. Integracja produktu jest, zgodnie z ogóln
ą zasadą, zabroniona. Lokowanie produktu 
jest zabronione w programach innych niż
programy fabularne, fabularyzowane i 
programy sportowe. Programy 
informacyjne i dotyczące spraw bieżących, 
religijne i dokumentalne nie mogą być
sponsorowane.

W sytuacjach, gdy jest to dozwolone, 
medialne usługi audiowizualne, które są
sponsorowane, lub które zawierają
lokowanie produktu, muszą spełniać następuj
ące wymagania:

Uzasadnienie

Musimy oddzielić treść od reklamy. Włączenie reklamy do programów stało się faktem w 
Stanach Zjednoczonych, w związku z czym wyrażana jest coraz częściej troska, że ma to 
negatywny wpływ na jakość układania programów. Nie powinniśmy powtarzać tych błędów. W 
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imieniu Europy powinniśmy powiedzieć „nie” łączeniu reklamy z treścią i zachować
przynajmniej integralność naszych własnych fabuł.

Poprawka 42
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 litera (b a) (nowa) (dyrektywa 89/552/EWG)

(ba) Nie mogą one zawierać lokowania 
produktu, które przedstawia produkty w 
sposób nadmiernie wyeksponowany. 
„Nadmierne wyeksponowanie” jest okre
ślane na podstawie powtarzającej się
obecności danej marki, towaru lub usługi, 
albo sposobu, w jaki są one przedstawiane, 
przy uwzględnieniu treści programu, w 
którym się pojawiają;

Uzasadnienie

W swoim Komunikacie interpretacyjnym w sprawie pewnych aspektów przepisów dotyczących 
reklamy telewizyjnej w dyrektywie „Telewizja bez granic” (2004/C 102/02) Komisja 
przedstawiła kryterium „nadmiernego wyeksponowania”, mając na celu wspomożenie 
organów krajowych w dokonaniu rozróżnienia pomiędzy kryptoreklamą a dozwolonym przez 
prawo odniesieniem do towarów, usług, marek oraz podmiotów gospodarczych. Wymóg w 
zakresie „nadmiernego wyeksponowania” jest już stosowany w wielu państwach cz
łonkowskich w celu ochrony interesów widzów. Włączenie kryterium „nadmiernego 
wyeksponowania” do prawnie wiążącego tekstu dyrektywy zapewni większą pewność prawną, 
nakreśli wytyczne dotyczące sposobu, w jaki produkty powinny być przedstawiane bez 
naprzykrzania się widzom, jak również zapewni, że niepożądane formy lokowania produktu, 
takie jak integracja produktu, nie będą mogły być stosowane w produkcjach europejskich.

Poprawka 43
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie w odniesieniu do odpowiedzialności.

Poprawka 44
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

2. Medialne usługi audiowizualne nie mogą
być sponsorowane przez przedsiębiorstwa, 
których głównym przedmiotem działalności 
jest produkcja lub sprzedaż papierosów i 
innych wyrobów tytoniowych. Ponadto
medialne usługi audiowizualne nie mogą
zawierać lokowania papierosów lub 
wyrobów tytoniowych ani lokowania 
produktów przedsiębiorstw, których g
łównym przedmiotem działalności jest 
produkcja lub sprzedaż papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych, w programach 
zleconych lub wyprodukowanych przez 
dostawcę usług medialnych.

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie w odniesieniu do odpowiedzialności.
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Poprawka 45
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

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

skreślony

Uzasadnienie

Zagadnienie zostało już ujęte w poprawce 41.

Poprawka 46
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

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

Artykuł 3ha

Dostępność

1. Państwa członkowskie podejmują wła
ściwe działania w celu stopniowego 
zagwarantowania, że medialne usługi 
audiowizualne podlegające ich jurysdykcji 
stają się w pełni dostępne dla osób niepe
łnosprawnych. 

2. Państwa członkowskie przekazują
Komisji co dwa lata krajowe sprawozdania 
na temat realizacji niniejszego artykułu.

Raport ten w szczególności obejmuje 
deklarację statystyczną w sprawie postępów 
dokonanych na rzecz osiągnięcia dostępno
ści w rozumieniu ust. 1, przyczyny 
jakichkolwiek uchybień na drodze do osi
ągnięcia postępów, jak również środki podj
ęte lub przewidywane w celu jego osiągni
ęcia.
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Uzasadnienie

Dostępność medialnych usług audiowizualnych jest istotnym elementem prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, stosownie do punktu uzasadnienia 30. Osoby niepe
łnosprawne i/lub w podeszłym wieku, dla których kwestia dostępności również ma kluczowe 
znaczenie, stanowią znaczący odsetek użytkowników usług audiowizualnych. Według danych 
Instytutu Badań Słuchu ponad 81 milionów Europejczyków cierpi z powodu utraty słuchu; co 
więcej, ponad 30 milionów Europejczyków to osoby niewidome lub niedowidzące. Badania 
wykazały, że przeważająca liczba osób niepełnosprawnych i/lub w podeszłym wieku ogląda 
telewizję. Jest to rynek, którego potrzeby należy zaspokoić. Zobowiązanie do zapewnienia dost
ępnych medialnych usług audiowizualnych niewątpliwie zainspirowałoby zdrową konkurencję
pomiędzy dostawcami usług, jak również usprawniłoby funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 47
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 (dyrektywa 89/552/EWG)

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

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

1. Reklama telewizyjna i telezakupy muszą
być łatwo rozpoznawalne i możliwe do odró
żnienia od treści opracowanych w redakcji. 
Bez uszczerbku dla wykorzystania nowych 
technik reklamy, reklama telewizyjna i 
telezakupy są całkowicie oddzielone od 
pozostałych części programu za pomocą
środków wizualnych i/lub dźwiękowych i/lub 
przestrzennych.

Uzasadnienie

Utrzymanie przepisu, zgodnie z którym pojedynczo emitowane spoty reklamowe powinny 
pozostać wyjątkiem (z wyjątkiem sportu), spowodowałoby sztuczne ograniczenie możliwości 
zbadania przez nadawców, łącznie z widzami, elastycznych i nowych układów przerw na 
reklamy. Przeprowadzone ostatnio analizy wykazują, że widzowie wolą raczej reklamy 
prezentowane w postaci spotów niż te przedstawiane w blokach reklamowych, gdyż spoty są
mniej natrętne niż długie przerwy na reklamy.

Poprawka 48
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 (dyrektywa 89/552/EWG)
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2. Transmisja filmów wyprodukowanych dla 
telewizji (z wyłączeniem serii, seriali, lekkich 
programów rozrywkowych i programów 
dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów dzieci
ęcych i programów informacyjnych może być
przerwana przez reklamę i/lub telezakupy raz 
na każdy okres 35 minut.

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

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

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

Uzasadnienie

Wprowadzenie „zasady 35 minut” nieuchronnie doprowadziłoby do utraty dochodów przez 
podmioty inwestujące w gatunki przynoszące mniejsze zyski. Z racji tego, iż większość
programów informacyjnych i dziecięcych nie trwa dłużej niż 30 minut, może to w sposób 
skuteczny wyeliminować reklamę z tych programów. Przyniosłoby to skutek w postaci 
zmniejszenia zaangażowania i inwestycji w programy informacyjne i dziecięce, a szczególnie 
w oryginalne produkcje europejskie. Dlatego też utrzymania obecnej „zasady 30 minut” ma 
kolosalne znaczenie dla finansowej stabilności tych gatunków.

Poprawka 49
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 18 ustęp 2(dyrektywa 89/552/EWG)

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

2. Ustęp 1 nie stosuje się do ogłoszeń
zamieszczanych przez nadawcę w związku z 
jego własnymi programami lub programami 
innego dostawcy usług medialnych należ
ącego do tej samej grupy spółek, oraz w zwi
ązku z produktami towarzyszącymi wywodz
ącymi się bezpośrednio z tych programów, 
ogłoszeń związanych ze sponsorowaniem i 
lokowania produktu.”

Uzasadnienie

Nie ma przyczyn, dla których należałoby je wykluczyć.

Poprawka 50
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 18 a (Dyrektywa 89/552/EWG)
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Art. 18a jest skreślony. Okienka handlowego przekazu 
audiowizualnego muszą być wyraźnie okre
ślone jako okienka telezakupów za pomocą
środków wizualnych i dźwiękowych, a ca
łkowity czas ich trwania nie może 
przekraczać sześciu godzin w ciągu doby.

Uzasadnienie

Całkowite usunięcie dobowych limitów okienek telezakupów, jak to ma miejsce we wniosku 
Komisji Europejskiej dzięki usunięciu art. 18a, mogłoby spowodować poważne zagrożenia i 
nie przyczynia się do osiągnięcia żadnego szczególnego celu dyrektywy. Co więcej, takie ca
łkowite uwolnienie i przeciążenie czasu antenowego okienkami telezakupów umożliwi osiągni
ęcie korzyści z tej możliwości niepewnym graczom i nieuczciwym handlowcom, wywierając 
tym samym wpływ na pozytywne rezultaty osiągnięte do tej pory przez sektor dzięki solidnym 
programom samoregulacji oraz nieprzerwanemu wspieraniu najwyższych standardów. 
Ogólnie rzecz biorąc, środek ten mógłby osłabić starania sektora telezakupów w Europie, 
ukierunkowane na stwarzanie konsumentom najwyższych standardów.

Poprawka 51
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Artykuł 20 (dyrektywa 89/552/EWG)

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

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

Uzasadnienie

Sposób zredagowania tekstu jest niejasny i może być przyczyną problemów: do czego odnosi 
się określenie „transmisja”? W jaki sposób można zmierzyć wpływ transmisji na udział w 
widowni? W jaki sposób możliwe jest ustalenie, czy transmisja jest nadawana na terytorium 
krajowym?

W celu zapewnienia pewności prawnej określenie „transmisja” powinno się zastąpić okre
śleniem „transmisja telewizyjna”, natomiast odniesienie do „transmisji, które nie mają...”
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powinno zostać skreślone.

Poprawka 52
ARTYKUŁ 1 PUNKT 22

Artykuł 26 (dyrektywa 89/552/EWG)

Najpóźniej dnia […], a następnie co dwa 
lata, Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, ze 
zmianami oraz, w razie potrzeby, składa 
kolejne wnioski w celu dostosowania 
dyrektywy do rozwoju w dziedzinie 
medialnych usług audiowizualnych, w 
szczególności w świetle najnowszych 
technologii oraz konkurencyjności sektora.”

Najpóźniej [do końca piątego roku od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy], a następnie 
co dwa lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy, ze zmianami zwłaszcza 
w odniesieniu do realizacji środków okre
ślonych w art. 3 f ust. 1 oraz art. 3 (h a) 
nowym oraz, w razie potrzeby, składa 
kolejne wnioski w celu dostosowania 
dyrektywy do rozwoju w dziedzinie 
medialnych usług audiowizualnych, w 
szczególności w świetle najnowszych 
technologii, konkurencyjności sektora oraz 
wspierania różnorodności kulturowej.”

Poprawka 53
ARTYKUŁ 3

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do . Niezw
łocznie przekazują one Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej przed [up
ływem dwóch lat]. Niezwłocznie przekazują
one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę
korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejsz
ą dyrektywą.

Uzasadnienie

Ostateczny termin transpozycji niniejszej dyrektywy został w tekście Komisji pominięty. Niezb
ędne jest szybkie wdrożenie w celu zapewnienia w pełni funkcjonalnego rynku wewnętrznego 
medialnych usług audiowizualnych oraz jednakowych warunków konkurencji dla wszystkich 
dostawców usług medialnych. Po upływie dwóch lat od dnia wdrożenia dyrektywy państwa cz
łonkowskie będą zobowiązane do złożenia Komisji sprawozdania w sprawie środków 
wykonawczych w odniesieniu do pewnych przepisów niniejszej dyrektywy. Podobnie Komisja b
ędzie zobowiązana do złożenia Radzie i Parlamentowi sprawozdania dotyczącego 
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zastosowania niniejszej dyrektywy po upływie trzech lat od daty jej wdrożenia (lub pięciu lat 
od daty jej przyjęcia).


