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1 Še neobjavljeno v UL.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4

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

(4) Tradicionalne avdiovizualne medijske 
storitve in nastajajoče storitve na zahtevo 
ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v 
Skupnosti, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, ter spodbujajo gospodarsko rast in 
naložbe. Zato bi morala ta direktiva 
spodbujati razvoj omenjenih storitev na 
notranjem trgu.

Obrazložitev

Razlog za predlog spremembe direktive o televiziji brez meja je posodobiti  pravne predpise 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja na trgu in ponuditi udeležencem  pravni akt, v katerem 
so podrobneje opredeljeni  pravni  predpisi, in ki bo prispeval k oblikovanju enotnega 
informacijskega prostora, ki je eden od treh stebrov pobude i2010.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 10
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(10) Zaradi uvedbe minimalnega niza 
usklajenih obveznosti v členih 3c do 3h ter na 
področjih, usklajenih v tej direktivi, države 
članice ne smejo več odstopati od načela dr
žave izvora v zvezi z varstvom 
mladoletnikov in bojem proti podžiganju 
sovraštva zaradi rase, spola, veroizpovedi ali
narodnosti, ter kršitev človekovega 
dostojanstva v zvezi s posameznikom ali 
varstva potrošnikov, kot določa člen 3(4) 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/31/ES.

(10) Zaradi uvedbe minimalnega niza 
usklajenih obveznosti v členih 3c do 3h ter na 
področjih, usklajenih v tej direktivi, države 
članice ne smejo več odstopati od načela dr
žave izvora v zvezi z varstvom 
mladoletnikov, spoštovanjem pravic 
invalidov in bojem proti podžiganju sovra
štva zaradi rase, etnične pripadnosti, spola, 
veroizpovedi, narodnosti, starosti, spolne 
usmerjenosti ali invalidnosti ter kršitev 
človekovega dostojanstva v zvezi s 
posameznikom ali varstva potrošnikov, kot 
določa člen 3(4) Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/31/ES.

Obrazložitev

Ta direktiva omogoča  minimalno usklajevanje in tako zagotavlja podlago za načelo države 
izvora. Ti predlogi morajo biti v skladu z opredelitvami Direktive 2000/78/ES in tako zajemati  
tudi diskriminacijo na podlagi invalidnosti, etnične pripadnosti, starosti in spolne 
usmerjenosti.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 13
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(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, redne ali na zahtevo.
Vendar je njeno področje uporabe omejeno 
na storitve, kot so opredeljene s Pogodbo, 
in zato zajema vse vrste gospodarskih 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi podjetij za 
javne storitve, ne zajema pa negospodarskih 
dejavnosti, kot so izključno zasebne spletne 
strani.

(13) Opredelitev avdiovizualnih medijskih 
storitev zajema vse avdiovizualne storitve 
množičnih medijev, ne glede na to, ali so 
oddajane redno ali na zahtevo, ki so po 
naravi enake redni televizijski programski 
vsebini v njihovi vlogi obveščanja, 
zabavanja in izobraževanja. Zato zajema 
vse vrste gospodarskih dejavnosti, vključno z 
dejavnostmi podjetij za javne storitve.
Vendar opredelitev avdiovizualnih 
medijskih storitev ne zajema negospodarskih 
dejavnosti, ki se praviloma ne opravljajo za 
plačilo, kot so blogi in druge vsebine, ki  jih 
oblikujejo uporabniki, ali kakršna koli 
oblika zasebnega dopisovanja, kot so 
elektronska pošta in zasebne spletne strani.
Prav tako ne zajema storitev, ki niso 
namenjene širjenju avdiovizualne vsebine, 
tj. kadar je avdiovizualna vsebina le naklju
čno povezana s storitvijo in ni njen glavni 
namen, kot so spletne strani, pri katerih so 
avdiovizualni elementi le pomožna 
dopolnitev, na primer animirani grafični 
elementi, majhni oglaševalski vložki ali 
informacije, povezane z izdelkom ali 
neavdiovizualno storitvijo, kot so iskalniki. 
Nadalje ta opredelitev ne zajema storitev, ki 
niso v celoti ali večinoma namenjeni 
prenosu signalov po elektronskih 
komunikacijskih mrežah, niti ne zajema 
spletnih iger, če pri tem  ni dosežen glavni 
namen avdiovizualnih medijskih storitev. 
Ta opredelitev tudi ne zajema storitev 
informacijske družbe iz člena 1 Direktive 
98/48/ES.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 4



PE 374.499v01-00 6/30 PA\620957SL.doc

SL

UVODNA IZJAVA 14

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

črtano

Obrazložitev

Uvodno izjavo 14 se lahko črta, ker je bilo besedilo vključeno v uvodno izjavo 13.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 16

(16) Izraz „avdiovizualni“ velja za gibljive 
slike z zvokom ali brez njega, zato vključuje 
neme filme, vendar ne zajema zvočnega ali 
radijskega oddajanja.

(16) Za namene te direktive izraz 
„avdiovizualni“ velja za gibljive slike z 
zvokom ali brez njega, zato vključuje neme 
filme, vendar ne zajema zvočnega oddajanja 
ali storitve oddajanja  radijskih programov.

Obrazložitev

V nekaterih drugih evropskih in mednarodnih zakonodajnih besedilih, npr. pod točko D 
klasifikacije storitev Svetovne trgovinske organizacije, zajema izraz "avdiovizualne storitve" 
poleg televizije tudi radio. Treba je zagotoviti, da se s to direktivo ta definicija ne spremeni in 
da radio na splošno še naprej spada pod avdiovizualne storitve.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 18
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(18) Poleg oglaševanja in televizijske prodaje 
je uvedena še širša opredelitev avdiovizualnih 
komercialnih sporočil. Vključuje gibljive slike 
z zvokom ali brez njega, ki spremljajo 
avdiovizualne medijske storitve in so 
namenjene neposredni ali posredni promociji 
blaga, storitev ali podobe fizične ali pravne 
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost in 
zato ne vključuje brezplačnega prenosa ogla
ševanja javnih storitev in dobrodelnih akcij. 

(18) Poleg oglaševanja in televizijske prodaje 
je uvedena še širša opredelitev avdiovizualnih 
komercialnih sporočil. Vključuje gibljive slike 
z zvokom ali brez njega, ki se oddajajo kot 
del avdiovizualne medijske storitve in so 
namenjene neposredni ali posredni promociji 
blaga, storitev ali podobe fizične ali pravne 
osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost in 
zato ne vključuje brezplačnega prenosa ogla
ševanja javnih storitev in dobrodelnih akcij. 

Obrazložitev

Besedilo mora biti bolje tehnično oblikovano, da nudi večjo pravno varnost.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 25

(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. 
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 
lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih za 
rast in delovna mesta v Evropski uniji je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali je 
za določeni sektor in problem primernejša 
zakonodaja ali druge možnosti, kot so 
koregulacija ali samoregulacija. Izkušnje so 
pokazale, da lahko instrumenti koregulacije 
in samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov. Samoregulacija je lahko 
nadomestni način za izvajanje določenih 
predpisov te direktive, ne more pa 
popolnoma nadomestiti obveznosti 
zakonodajnega organa. Koregulacija 
zagotavlja potrebno "pravno povezavo" 
med samoregulacijo in nacionalnim 
zakonodajalcem.

1 UL L 321, 31. 12. 2003,  str. 1.

Obrazložitev

Države članice spodbujajo koregulativno ureditev na področjih, ki so usklajena s to direktivo, 
vendar  niso zavezane k njeni uporabi. Če se odločijo zanjo, mora ta ureditev biti sprejemljiva 
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za glavne interesne skupine in mora zagotavljati tudi učinkovito izvajanje. Če države članice 
glede doseganja ciljev direktive zaupajo naloge samoregulativnim organom, morajo biti 
mehanizmi za pooblastitev dovolj jasni, da zagotovijo možnost uporabe regulativnih  ukrepov  
v primeru, da ciljev direktive ni možno doseči s samoregulativnimi ukrepi. 

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 27

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajateljev televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, in sicer na podlagi pravičnih, razumnih 
in nediskriminacijskih pogojev ob upo
števanju izključnih pravic. Takšne pogoje je 
treba pravočasno sporočiti pred dogodkom 
javnega interesa, da imajo drugi dovolj časa 
za uveljavljanje takšne pravice. Običajno 
velja, da takšni kratki odlomki ne smejo biti 
daljši od 90 sekund.

(27) Zaradi zaščite temeljne pravice do 
prejemanja informacij in zagotavljanja 
celostnega in ustreznega varstva interesov 
gledalcev v Evropski uniji, morajo izdajatelji, 
ki imajo izključne pravice prenosa dogodka 
javnega interesa, dovoliti drugim izdajateljem 
televizijskega programa in posrednikom, če 
delujejo v imenu izdajatelja televizijskega 
programa, da uporabijo kratke odlomke za 
namene priprave splošnih informativnih 
oddaj, ne pa za namene zabavnih oddaj.
Običajno je treba dostop do kratkih 
odlomkov omogočiti na podlagi pravičnih, 
razumnih in nediskriminacijskih pogojev v 
zameno za primerno plačilo, ob upoštevanju 
izključnih pravic in dolžine odlomkov, ki ne 
smejo biti daljši od 90 sekund. Takšne 
pogoje je treba pravočasno sporočiti pred 
dogodkom javnega interesa, da imajo drugi 
dovolj časa za uveljavljanje takšne pravice. 
Pravica dostopa do novic velja samo, če je 
to potrebno; zato je treba  v primeru, ko  je 
drugi izdajatelj v isti državi članici pridobil 
izključne pravice za zadevni dogodek, za 
dostop zaprositi zadevnega izdajatelja.

Obrazložitev

Pravica do kratkega poročanja se navadno uveljavlja z dvostranskimi sporazumi in bi morala 
biti priznana v besedilu direktive. Dajanje prostega dostopa signalu izdajatelja povzroča 
znatne težave v zvezi z avtorskimi pravicami in krši pravice izdajatelja in/ali imetnika lastni
ških pravic. Izdajatelj ni nujno imetnik pravice za pravice oddajanja v državah članicah EU. 
Ker so države članice izbrale različne pristope za pravico do obveščenosti, mora ta  direktiva 
vsebovati nevtralno klavzulo in prepustiti državam članicam izbiro pravnega instrumenta za 
prenos  direktive v nacionalno zakonodajo. 
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Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 28

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 
uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na dru
žbo. To upravičuje lažjo ureditev nelinearnih 
storitev, ki morajo biti skladne samo z 
osnovnimi pravili iz členov 3c do 3h. 

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 
uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na dru
žbo. To upravičuje lažjo ureditev nelinearnih 
storitev, ki morajo biti skladne samo z 
osnovnimi pravili iz členov 3c do 3h. Visoka 
raven  izbire in nadzora, ki ju ima 
uporabnik, kaže, da je treba nove storitve, 
kot so video na zahtevo, ponavljajoči se 
vsebinski sklopi ali prenos dogodkov v živo, 
ki niso zajete v linearni storitvi, opredeliti 
kot nelinearne storitve ne glede na vsebino.

Obrazložitev
Komisija EU je v obrazložitvah predlogu direktive poudarila, da je treba vsako storitev na 
zahtevo opredeliti kot nelinearno storitev. Poleg tega inovativne storitve, kot so ponavljajoči 
se vsebinski sklopi, omogočajo potrošniku, da sam izbere kdaj in kako bo uporabil  ponujeno 
vsebino. Nove naprave in aplikacije omogočajo potrošniku dodatne elemente in nadzor nad 
tem, kar gleda. Poleg tega razločevanje glede na predmet storitve ni v skladu z opredelitvijo, 
ki se nanaša na osebo, ki določa programski spored in na odločitev uporabnika. Zato lahko 
nelinearne storitve vključujejo športne dogodke, koncerte, filme in druge dogodke, za ogled 
katerih je treba plačati. 

Posledično je treba ponavljajoče se vsebinske sklope in prenos  dogodkov v živo obravnavati 
kot nelinearne. To mora biti jasno izraženo v besedilu direktive, da bo možno jasno razlo
čevati med linearnimi in nelinearnimi storitvami, glede na  področje uporabe direktive o 
elektronskem poslovanju.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 30
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(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev cilja 
o ustreznem delovanju notranjega trga. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora Direktiva 
zagotoviti visoko stopnjo zaščite ciljev splo
šnega interesa, zlasti varstvo mladoletnikov 
in človekovega dostojanstva.

(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev cilja 
o ustreznem delovanju notranjega trga. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora Direktiva 
zagotoviti visoko stopnjo zaščite ciljev splo
šnega interesa, zlasti varstvo mladoletnikov, 
pravic invalidov in človekovega 
dostojanstva.

Obrazložitev

Avdiovizualni mediji in zlasti televizija so danes v veliki meri sredstva  za dostopanje do  
informacij, izobraževanja, kulturnih vsebin in do prostega časa. Zato je nujno, da se pri 
celotnem doseženem napredku resnično upošteva morebitne potrebe evropskih državljanov, 
zlasti invalidov, ker ti drugače ne bi bili deležni široke palete prednosti, ki jih lahko 
zagotovita moderna družba in zlasti digitalna televizija.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 33

(33) Nobena določba te direktive, ki zadeva 
varstvo mladoletnikov in javnega reda, ne 
zahteva nujno, da je treba zadevne ukrepe 
izvajati s predhodnim nadzorom 
avdiovizualnih medijskih storitev. 

črtano

Obrazložitev
Iz navedbe, da za nelinearne storitve ni potrebno dovoljenje in da je prepovedana cenzura 
vseh avdiovizualnih medijev, se razume, da ne sme biti nobenega predhodnega nadzora.
Besedilo "Nobena določba ... ne zahteva nujno" je zavajajoče in nejasno.

Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 35
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(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Treba bo redno preverjati 
uporabo določb v zvezi z uveljavljanjem 
evropskih del z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami. V sklopu poročil iz člena 3f(3) dr
žave članice upoštevajo finančni prispevek 
takih storitev k produkciji in pridobitvi 
pravic do evropskih del in delež evropskih 
del v katalogu avdiovizualnih medijskih 
storitev in v efektivni potrošnji uporabnikov 
evropskih del, ki jih predlagajo take 
storitve.

(35) Mogoče je, da bodo nelinearne 
avdiovizualne medijske storitve delno 
nadomestile linearne storitve in 
tradicionalne distribucijske kanale, kot so 
DVD in drugi fizični nosilci. Zato morajo, 
kjer je ustrezno, spodbujati produkcijo in 
distribucijo evropskih del in tako aktivno 
prispevati k spodbujanju kulturne 
raznolikosti. Države članice morajo redno 
preverjati njihov vpliv na produkcijo in 
distribucijo evropskih del in na spodbujanje  
kulturne raznolikosti. V sklopu poročil iz 
člena 3f(3) države članice lahko po potrebi 
upoštevajo ukrepe za spodbujanje evropskih 
del in kulturne raznolikosti, zlasti ukrepe, 
kot so minimalna  vlaganja  v evropska 
dela, sorazmerna z doprinosom; minimalen 
delež evropskih del znotraj kataloga 
avdiovizualnih medijskih storitev in privla
čna predstavitev evropskih del v sporedih 
elektronskih programov.

Obrazložitev

Zapis je nekoliko nejasen in potrebuje pojasnilo, glede na to, da konkurenčnost obstaja tudi 
pri tradicionalnih  distribucijskih kanalih, za katere ni obvezno, da prispevajo k razvoju 
evropskih del. Pri oblikovanju enakih konkurenčnih  pogojev je treba upoštevati celotno sliko, 
zato je treba biti previden  z novimi obveznostmi.

Predlog spremembe 13
UVODNA IZJAVA 35 A (novo)

(35a)  Akterji, ki samo združujejo ali prena
šajo avdiovizualne medijske storitve ali 
storitve, za katere nimajo uredniške 
odgovornosti,  ponujajo proti plačilu, niso 
obravnavane kot ponudniki medijskih 
storitev. Zato zgolj združevanje, prenos ali 
preprodaja ponudb vsebin, za katero nosijo 
uredniško odgovornost tretje osebe, ne 
sodijo v pristojnost te direktive in jih ureja 
izključno Direktiva 2000/31.

Obrazložitev
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Jasno mora biti, da – trenutno – samo združevanje, prenos ali preprodaja ponudb vsebin, za 
katero nosijo uredniško odgovornost kot ponudniki medijskih storitev tretje osebe, ne sodijo v 
področje uporabe te direktive. To pojasnilo je potrebno, ker ponudniki nimajo nobenega 
vpliva na tako vsebino in zato nimajo nadzora nad njo.

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 40

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja mora biti omejeno na ogla
ševanje in televizijsko prodajo, promocijsko 
prikazovanje izdelkov se mora omogočiti v 
določenih okoliščinah, odpraviti je treba 
nekatere količinske omejitve. Toda kadar je 
plasiranje izdelkov prikrito, ga je treba 
prepovedati. Načelo ločevanja ne sme prepre
čiti uporabe novih tehnik oglaševanja.

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: na
čelo ločevanja mora biti omejeno na ogla
ševanje in televizijsko prodajo, promocijsko 
prikazovanje izdelkov se mora omogočiti v
igranih in drugih tovrstnih programih ter v 
športnih programih, pod pogojem, da ni 
prikrito in v določenih okoliščinah, odpraviti 
je treba nekatere količinske omejitve. Načelo 
ločevanja ne sme preprečiti uporabe novih 
tehnik oglaševanja.

Obrazložitev

Obstaja cela vrsta različnih nacionalnih pravil za promocijsko prikazovanje izdelkov in veliko 
sivo območje  pravne  negotovosti. Zato je koristno uskladiti pravila za promocijsko 
prikazovanje izdelkov na evropski ravni, da se ustvarijo enaki pogoji delovanja.

Predlog spremembe 15
UVODNA IZJAVA 41
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(41) Direktiva 2005/29/ES se razen za 
prakse, ki jih zajema ta direktiva, uporablja 
za nepošteno poslovno prakso, kot sta 
zavajajoče in agresivno oglaševanje, ki se 
pojavljata v avdiovizualnih medijskih 
storitvah. Poleg tega ker Direktiva 
2003/33/ES, ki prepoveduje oglaševanje in 
sponzoriranje cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov v tiskanih medijih, storitvah 
informacijske družbe in radijskih oddajah, ne 
posega v Direktivo Sveta 89/552/EGS z dne 
3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov, mora zaradi posebnih značilnosti 
avdiovizualnih medijskih storitev odnos med 
Direktivo 2003/33/ES in Direktivo 
89/552/EGS ostati enak po začetku 
veljavnosti sedanje direktive. Ne glede na 
člen 14 Direktive 89/552/EGS se uporablja 
člen 88(1) Direktive 2001/83/ES, ki 
prepoveduje oglaševanje določenih zdravil šir
ši javnosti, kot to določa odstavek 5 istega 
člena. Odnos med Direktivo 2001/83/ES in 
Direktivo 89/552/EGS ostane enak tudi po 
začetku veljavnosti te direktive.

(41) Treba je zagotoviti skladen odnos med 
to direktivo in obstoječo zakonodajo 
Skupnosti. Zato morajo  v primeru 
nesoglasja med predpisi te direktive in 
predpisi drugih aktov Skupnosti, ki urejajo 
posebne vidike dostopa do ali izvajanja 
dejavnosti avdiovizualnih medijskih 
storitev, prevladati predpisi te direktive. Ta 
direktiva posledično dopolnjuje pravni red  
Skupnosti. Zato se Direktiva 2005/29/ES 
razen za prakse, ki jih zajema ta direktiva, 
uporablja za nepošteno poslovno prakso, kot 
sta zavajajoče in agresivno oglaševanje, ki se 
pojavljata v avdiovizualnih medijskih 
storitvah. Poleg tega ker Direktiva 
2003/33/ES, ki prepoveduje oglaševanje in 
sponzoriranje cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov v tiskanih medijih, storitvah 
informacijske družbe in radijskih oddajah, ne 
posega v Direktivo Sveta 89/552/EGS z dne 
3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov, mora zaradi posebnih značilnosti 
avdiovizualnih medijskih storitev odnos med 
Direktivo 2003/33/ES in Direktivo 
89/552/EGS ostati enak po začetku 
veljavnosti sedanje direktive. Ne glede na 
člen 14 Direktive 89/552/EGS se uporablja 
člen 88(1) Direktive 2001/83/ES, ki 
prepoveduje oglaševanje določenih zdravil šir
ši javnosti, kot to določa odstavek 5 istega 
člena. Odnos med Direktivo 2001/83/ES in 
Direktivo 89/552/EGS ostane enak tudi po 
začetku veljavnosti te direktive. Poleg tega 
ta direktiva ne posega v prihodnjo uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
prehranskih in zdravstvenih trditvah na 
živilih.

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti je treba razjasniti odnos med to direktivo in obstoječim 
pravnim okvirom.



PE 374.499v01-00 14/30 PA\620957SL.doc

SL

Predlog spremembe 16
UVODNA IZJAVA 45

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike. Prepoved prikritega 
oglaševanja ne zajema zakonitega 
promocijskega prikazovanja izdelkov v 
okviru te direktive.

črtano

Obrazložitev

Že zajeto v uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 17
UVODNA IZJAVA 46
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(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem 
konkurenčnosti evropske medijske industrije 
je zato treba sprejeti pravila za promocijsko 
prikazovanje izdelkov. Tu uvedena
opredelitev promocijskega prikazovanja 
izdelkov zajema katero koli obliko 
avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki 
vključuje izdelek, storitev ali njegovo/njeno 
blagovno znamko ali jih navaja, tako da jih 
pokaže v oddaji, običajno za plačilo ali 
podobno nadomestilo. Za promocijsko 
prikazovanje izdelkov veljajo enaka pravila o 
kakovosti in omejitve kot za oglaševanje.

(46) Promocijsko prikazovanje izdelkov je 
stvarno dejstvo v kinematografskih delih in 
avdiovizualnih delih za televizijo, vendar dr
žave članice to prakso urejajo različno. Za 
zagotovitev enakih pogojev in s tem
konkurenčnosti evropske medijske industrije 
je zato treba sprejeti pravila za promocijsko 
prikazovanje izdelkov in obenem 
prepovedati  prikrito prikazovanje izdelkov 
kot npr. vključevanje  izdelkov, ker ima 
negativen vpliv na potrošnike. Tu uvedena 
opredelitev promocijskega prikazovanja 
izdelkov zajema katero koli obliko 
avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki 
vključuje izdelek, storitev ali njegovo/njeno 
blagovno znamko ali jih navaja s strani  ali 
na zahtevo ponudnika medijske storitve, 
tako da jih pokaže v oddaji, za plačilo ali 
brez plačila ali podobnega nadomestila. Za 
promocijsko prikazovanje izdelkov veljajo 
enaka pravila o kakovosti in omejitve kot za 
oglaševanje. Vendar promocijsko 
prikazovanje izdelkov ne zajema neodvisnih 
uredniških odločitev za uporabo izdelkov 
brez nepotrebnega poudarka, ki so 
integralni za program in olajšajo njegovo
pripravo, na primer uporabe izdelkov z 
blagovno znamko kot nagrad v 
avdiovizualnih medijskih storitvah za 
otroke, ki lahko predstavljajo motivacijo za 
gledalce, da sodelujejo v programu in v 
njem uživajo. 

Obrazložitev

Pojasnitev pravil za uporabo promocijskega prikazovanja izdelkov bi morala določiti mejo 
tudi na področju  metod  prikritega oglaševanja, kot je vključevanje izdelkov, in ščititi 
celovitost poteka zgodbe. Po drugi strani z novo  uredbo  o  promocijskem prikazovanju  
izdelkov ne bi smeli namerno izključiti  že obstoječih  in zakonito izvajanih oblik  programov.
Otroški programi, na primer, pogosto uporabljajo nagrade - navadno izdelke z blagovno 
znamko, kot so zgoščenke - kot motivacijo za gledalce, da sodelujejo v programu in v njem u
živajo. Ker je promocijsko  prikazovanje  izdelkov prepovedano, bi bile po trenutni opredelitvi 
nagrade z blagovno znamko v otroških programih prepovedane, zaradi česar bi bili otroški 
programi manj privlačni.
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Predlog spremembe 18
UVODNA IZJAVA  48 A (novo)

(48a) Pravica invalidov in starejših oseb, 
da sodelujejo v družbenem in kulturnem 
življenju skupnosti, ki izhaja iz členov 25 in 
26 Listine o temeljnih pravicah, je nelo
čljivo povezana z zagotavljanjem dostopnih 
avdiovizualnih medijskih storitev. 
Dostopnost avdiovizualnih medijskih 
storitev vključuje, vendar ni omejena na, 
znakovni jezik, podnaslavljanje, zvočne 
opise, zvočne podnapise in preproste 
zaslonske menije.

Obrazložitev

V skladu z zavzemanjem Komisije za vključevanje invalidnosti v vse politike Skupnosti je 
pomembno, da se v besedilu izrecno omenijo določbe listine, ki obravnavajo invalidne  in 
starejše osebe. Poleg tega je predlagan nepopoln seznam elementov, ki se nanašajo na  
dostopnost, potrebnih za spoštovanje določb listine.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (a) (direktiva 89/552/EGS)

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) ‚avdiovizualna medijska storitev‘ pomeni 
storitev, kakor je opredeljena v členih 49 in 
50 Pogodbe in katere glavni namen je 
zagotavljanje gibljivih slik z zvokom ali brez 
za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splo
šne javnosti po elektronskih komunikacijskih 
mrežah v skladu s členom 2(a) Direktive 
2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta opredelitev ne zajema:
- storitev informacijske družbe iz člena 1 
Direktive 98/48/ES;

- storitev, pri katerih je avdiovizualna 
vsebina za storitev samo postranska in ni 
njen glavni namen, ter

- elektronske  različice  časopisov in revij.
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Obrazložitev

Namen spremembe je pojasniti  področje uporabe direktive, kar zadeva televizijske in 
podobne storitve v prvotnem pomenu ter priznava, da bi bilo treba ločevati med "množičnimi 
mediji" in "personaliziranimi  mediji", kot so blogi ali vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki.
Zagotavlja tudi pravno jasnost ponudnikom medijskih storitev in potrošnikom  v zvezi s tem, 
kakšen poseben sistem ureditve  se uporablja za posebne storitve.

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (b) (Direktiva 89/552/EGS)

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana;

(b) ‚ponudnik medijske storitve‘ pomeni fizi
čno ali pravno osebo, ki odgovarja za izbiro 
avdiovizualne vsebine avdiovizualne 
medijske storitve in določa, kako bo ta 
organizirana. 

Ta opredelitev ne zajema fizičnih ali 
pravnih oseb, ki samo združujejo ali prena
šajo vsebino ali prodajajo pakete takih 
storitev, za katere uredniško odgovornost 
nosijo tretje osebe. 

Obrazložitev

Preprosto  združevanje, prenos  ali preprodaja ponudb vsebin, za katero nosijo uredniško 
odgovornost tretje osebe  kot  ponudniki  medijskih storitev, ne sodijo v pristojnost direktive.

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (c) (direktiva 89/552/EGS)

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

(c) ‚razširjanje televizijskih programov‘ ali 
„televizijska programska vsebina“ pomeni 
linearno avdiovizualno medijsko storitev, za 
katero je značilno kronološko zaporedje 
različnih programov in  pri kateri ponudnik 
medijske storitve odloči o času prenosa dolo
čenega programa na podlagi določenega
programskega sporeda. Sam po sebi prenos 
dogodkov v živo ne pomeni zagotavljanja 
linearne avdiovizualne storitve; 
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Obrazložitev

Linearne avdiovizualne medijske storitve morajo načelno po naravi biti enake tradicionalnim 
rednim storitvam razširjanja televizijskih programov. Ureditev po strogem televizijskem re
žimu je upravičena samo, ko ponudnik določi programski spored, ki je sestavljen iz številnih 
programov v kronološkem zaporedju. To mora biti jasno navedeno v besedilu. Omejitev, ki se 
nanaša samo na čas zaprošene storitve, ne zadostuje, saj ni nobene razlike, če je bil program 
ponujen kot prenos v živo ali - minuto po koncu programa - na zahtevo (ali celo kot  video na 
zahtevo). Ta razlika je popolnoma tehnične narave. Treba se je osredotočiti na uredniško 
odločitev, ker ima predvsem načrtovanje programskega sporeda največji vpliv na uporabnike 
in najpomembnejšo vlogo pri izvajanju zunanjega nadzora. Rezultat je, da uporabnika 
"potegne" od enega programa k drugemu, tako da njegovo vedenje nadzira ponudnik.

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (e) (direktiva 89/552/EGS)

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

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik posamezno zaprosi za prenos 
določene avdiovizualne medijske storitve na 
podlagi redakcijsko obdelane in raznolike 
vsebinske ponudbe, ki jo pripravi ponudnik 
medijske storitve;

Obrazložitev

Povsem tehnična uporaba na podlagi časa prenosa programa bi bila v nasprotju z načelom 
tehnološke nevtralnosti, ki se želi doseči s to direktivo. Čas  tehničnega prenosa nikakor ni 
pomembna za uporabnika, je pa pomemben čas, ko spremlja program.

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (f) (direktiva 89/552/EGS)

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

(f) „avdiovizualno komercialno sporočilo“
pomeni gibljive slike z zvokom ali brez, ki se 
prenašajo kot del avdiovizualnih medijskih 
storitev in katerih cilj je neposredno ali 
posredno spodbujanje prodaje blaga, 
storitev ali ugleda fizične ali pravne osebe, ki 
opravlja gospodarsko dejavnost;
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Obrazložitev

Opredelitev spodbujanja mora – kot v točkah g) in i) – biti oblikovana subjektivno, če želi 
doseči ustrezne rezultate. Drugače bi lahko vsaka omemba proizvoda ali storitve v založniške 
namene bila opredeljena kot "avdiovizualno komercialno sporočilo", če objektivno spodbuja 
prodajo, ne da bi to bil njen namen. Po drugi strani bi lahko bilo resnično oglaševanje ozna
čeno kot "avdiovizualno komercialno sporočilo", če ne bi vplivalo na prodajo in bi jo 
spodbujalo, ne da bi to bil prvotni  namen.

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (h) (Direktiva 89/552/EGS)

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno 
ali slikovno predstavitev blaga, storitev, 
imena, blagovne znamke ali dejavnosti 
proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v 
programskih vsebinah, kadar izdajatelj 
televizijskega programa uporabi takšno 
predstavitev za oglaševanje in bi javnost 
lahko bila zavedena glede narave te 
predstavitve. Takšna predstavitev velja za 
namerno zlasti tedaj, kadar se opravlja za pla
čilo ali podobno nadomestilo;

(h) „prikrito oglaševanje“ pomeni besedno ali 
slikovno predstavitev blaga, storitev, imena, 
blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 
blaga ali ponudnika storitev v programskih 
vsebinah, kadar ponudnik medijskih storitev 
uporabi takšno predstavitev za oglaševalske 
namene in bi javnost lahko bila zavedena 
glede narave te predstavitve. Takšna 
predstavitev velja za namerno zlasti tedaj, 
kadar se opravlja za plačilo ali podobno 
nadomestilo;

Obrazložitev

Pojem " izdajatelj televizijskega programa" ni več v skladu s prilagoditvijo te direktive novim 
tehnološkim dosežkom  in bi ga zato bilo treba spremeniti.

Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (i) (direktiva 89/552/EGS)

(i) „sponzorstvo“ pomeni vsak prispevek, ki 
ga javno ali zasebno podjetje, ki se ne 
ukvarja z zagotavljanjem avdiovizualnih 
medijskih storitev ali produkcijo 
avdiovizualnih del, nameni za financiranje 
avdiovizualnih medijskih storitev zaradi 
uveljavljanja svojega imena, blagovne 
znamke, ugleda, dejavnosti ali proizvodov;

(i) „sponzorstvo“ pomeni vsak prispevek, ki 
ga javno ali zasebno podjetje ali fizična 
oseba, ki se ne ukvarja z zagotavljanjem 
avdiovizualnih medijskih storitev ali 
produkcijo avdiovizualnih del, nameni za 
posredno ali neposredno financiranje 
avdiovizualnih medijskih storitev zaradi 
uveljavljanja svojega imena, blagovne 
znamke, ugleda, dejavnosti ali proizvodov;
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe prinaša večjo pravno jasnost: sponzorstvo bi lahko zagotavljale tudi 
fizične osebe; financiranje bi lahko potekalo na posreden ali neposreden način.

Predlog spremembe 26
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (k) (direktiva 89/552/EGS)

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

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

Zakonska  opredelitev promocijskega 
prikazovanja  izdelkov ne zajema 
neodvisnih uredniških odločitev za uporabo 
izdelkov, brez nepotrebnega poudarka, ki so 
integralni za program in lajšajo njegovo 
pripravo, na primer nagrade,  postranski 
predmeti in rekviziti.

Obrazložitev

Ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev potrebuje pravno varnost. Nova uredba o  
promocijskem prikazovanju  izdelkov ne sme nenamerno izključiti  že obstoječih  in zakonito 
izvajanih oblik programa. Otroški programi, na primer, pogosto uporabljajo nagrade - 
navadno izdelke z blagovno znamko, kot so zgoščenke - kot motivacijo za gledalce, da 
sodelujejo v programu in v njem uživajo. Ker je promocijsko  prikazovanje  izdelkov 
prepovedano, bi bile po trenutni opredelitvi nagrade s trgovinsko oznako v otroških 
programih prepovedane, zaradi česar bi bili otroški programi manj privlačni.

Predlog spremembe 27
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (k a) (novo) (direktiva 89/552/EGS)
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(ka) "vključevanje proizvodov" pomeni 
vključitev izdelka ali sklicevanja na izdelek, 
storitve ali  blagovne znamke slednje, s 
strani ali na zahtevo ponudnika medijskih 
storitev, za plačilo ali podobno 
nadomestilo, v vsebinsko zasnovo 
programa, tako da se zdi, da program ali 
nastopajoči podpirajo proizvod;

Obrazložitev

Vsebina in oglaševanje morata biti ločena. Vključevanje oglaševanja v programe se je 
uveljavilo  v ZDA in narašča zaskrbljenost, da škoduje kakovosti načrtovanja programov. Ne 
smemo ponoviti njihovih napak. Za Evropo bi morali reči "ne" vključevanju oglaševanja in 
vsebine in vsaj ohraniti celovitost naših lastnih zgodb.

Predlog spremembe 28
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (k b) (novo) (direktiva 89/552/EGS)

(kb) "poročila" ali "informativni 
programi" pomenijo dnevne novice, 
televizijske dnevnike,
aktualne oddaje, aktualnosti in tekoče 
dogodke, vključno s področji znanosti, 
kulture  in socialnimi zadevami ("lahke 
novice").

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna za zagotovitev pravne varnosti.

Predlog spremembe 29
ČLEN 1, TOČKA 2

člen 1, točka (k c) (novo) (direktiva 89/552/EGS)

(kc) "Avdiovizualne medijske storitve za 
otroke" so medijske storitve, opredeljene v 
členu 1(a), ki so namenjene otrokom.

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna za zagotovitev pravne varnosti.
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Predlog spremembe 30
ČLEN 1, TOČKA 5

člen 3, odstavek 3 (direktiva 89/552/EGS)

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

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

Obrazložitev

Številni primeri mobilne komunikacije in internet kažejo, da je učinkovito izvajanje določb 
direktive možno doseči tudi s samoregulacijo. Skladno s tem uvodna izjava 25 predloga 
navaja, da imata samoregulacija in koregulacija ključni vlogi pri zagotavljanju varstva potro
šnikov in obe bi bilo treba upoštevati zlasti iz vidika "boljše ureditve".

Predlog spremembe 31
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3b (direktiva 89/552/EGS)

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

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

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

Obrazložitev
Pravica do kratkega poročanja se navadno uveljavlja z dvostranskimi sporazumi in bi morala 
biti priznana v besedilu direktive.  Dajanje prostega dostopa signalu izdajatelja povzroča 
znatne težave v zvezi z avtorskimi pravicami in krši pravice izdajatelja in/ali imetnika lastni
ških pravic.  Izdajatelj ni nujno imetnik pravice za pravice oddajanja v državah članicah EU. 
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Ker so države članice izbrale različne pristope za pravico do obveščenosti, mora ta  direktiva 
vsebovati nevtralno klavzulo in prepustiti državam članicam izbiro pravnega instrumenta za 
prenos direktive v nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 32
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3b, odstavek 2 (direktiva 89/552/EGS)

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

2. Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe.

Predlog spremembe 33
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3c, točka (c) (direktiva 89/552/EGS)

(c) podatke o ponudniku medijske storitve, 
vključno z njegovim elektronskim naslovom 
ali spletno stranjo, ki mu omogoča hitro, 
neposredno in učinkovito navezovanje 
stikov;

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe.

Predlog spremembe 34
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3c, točka (d) (direktiva 89/552/EGS)

(d) po potrebi pristojni regulativni organ. (d) po potrebi ustrezni nadzorni organ.

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna za zagotovitev pravne varnosti.
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Predlog spremembe 35
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3f, odstavek 1 (direktiva 89/552/EGS)

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

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

Obrazložitev

Konkurenčnost obstaja tudi pri tradicionalnih  distribucijskih kanalih, za katere ni obvezno, 
da prispevajo k razvoju evropskih del. Pri oblikovanju enakih konkurenčnih pogojev je treba 
upoštevati celotno sliko, zato je treba biti previden  z novimi obveznostmi.

Predlog spremembe 36
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3f, odstavek 3 (direktiva 89/552/EGS)

3. Države članice Komisijo najpozneje ob 
koncu četrtega leta po sprejetju te direktive 
in vsaka tri leta obvestijo o izvajanju ukrepa 
iz odstavka 1.

3. Države članice Komisijo najpozneje ob
koncu četrtega leta po sprejetju te direktive 
in vsaki dve leti obvestijo o izvajanju ukrepa 
iz odstavka 1.

Obrazložitev

Obdobje dveh let je primernejše za celotni časovni razpored. Tri leta so precej dolgo obdobje 
glede na hiter razvoj novih storitev.

Predlog spremembe 37
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3f, odstavek 4 (direktiva 89/552/EGS)

4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 
predložijo države članice, poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi 
odstavka 1, pri čemer upošteva tržni in 
tehnološki razvoj.

4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 
predložijo države članice, poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi 
odstavka 1, pri čemer upošteva tržni in 
tehnološki razvoj ter cilj kulturne 
raznolikosti.
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Obrazložitev

Ker Komisija v svoji obrazložitvi (in uvodni izjavi 3) poudarja, da avdiovizualne medijske 
storitve niso zelo pomembne samo za gospodarski in tehnološki razvoj, ampak imajo velik 
vpliv tudi na področju demokracije in kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe 38
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3g, točka d (direktiva 89/552/EGS)

prepovedane so vse oblike avdiovizualnih 
komercialnih sporočil in televizijske prodaje
za cigarete in druge tobačne izdelke;

prepovedane so vse oblike avdiovizualnih 
komercialnih sporočil za cigarete in druge 
tobačne izdelke;

Obrazložitev

Nepotrebno.

Predlog spremembe 39
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3g, točka f (direktiva 89/552/EGS)

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

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe.

Predlog spremembe 40
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3g, točka f (direktiva 89/552/EGS)
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(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo spodbujati 
mladih, da zaradi svoje neizkušenosti in 
lahkovernosti kupujejo proizvode ali 
storitve, jih neposredno spodbujajo, da prepri
čujejo starše ali druge, da kupujejo ogla
ševano blago ali storitve, izkoriščajo 
zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali 
druge osebe, ali nepremišljeno prikazujejo 
mlade v nevarnih situacijah.

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo neposredno ali 
posredno spodbujati mladih, da kupujejo 
proizvode ali storitve, jih neposredno ali 
posredno spodbujajo, da prepričujejo starše 
ali druge, da kupujejo oglaševano blago ali 
storitve, izkoriščajo zaupanje mladoletnikov 
v starše, učitelje ali druge osebe, ali 
prikazujejo mlade v nevarnih situacijah,
razen če je to utemeljeno z namenom u
čenja ali usposabljanja.

Obrazložitev

Beseda "nepremišljeno" ni ravno natančna in ne more resnično zagotoviti pravne varnosti.

Predlog spremembe 41
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3h, odstavek 1, pododstavek 1 (direktiva 89/552/EGS)

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

1. Vključevanj izdelkov bi moralo biti na 
splošno prepovedano. Promocijsko 
prikazovanje izdelkov se prepove v 
programih, ki niso igrani, in drugim 
tovrstnih programih ter športnih  
programih. Poročila in aktualne 
informativne oddaje, verski programi  in 
dokumentarne oddaje ne smejo biti 
sponzorirani.

Kjer je možno, morajo avdiovizualne 
medijske storitve, ki so sponzorirane ali 
vsebujejo promocijsko prikazovanje 
izdelkov,  izpolnjevati naslednje zahteve:

Obrazložitev

Vsebina in oglaševanje morata biti ločena. Vključevanje oglaševanja v programe se je 
uveljavilo v ZDA in narašča zaskrbljenost, da škoduje kakovosti načrtovanja programov. Ne 
smemo ponoviti njihovih napak. Za Evropo bi morali reči "ne" vključevanju oglaševanja in 
vsebine in vsaj ohraniti celovitost naših lastnih zgodb.

Predlog spremembe 42
ČLEN 1, TOČKA 6
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člen 3h, odstavek 1, točka b a (novo) (direktiva 89/552/EGS)

(ba) ne smejo vsebovati promocijskega 
prikazovanja izdelkov, ki predstavlja 
proizvode z nepotrebnim poudarkom.  
"Nepotrebni poudarek" se določi na 
podlagi ponavljajoče se prisotnosti zadevne 
znamke, blaga ali storitve ali na podlagi na
čina, na katerega je predstavljen, ob upo
števanju vsebine programov, v katerih se 
pojavlja. 

Obrazložitev

V svojem razlagalnem sporočilu o nekaterih vidikih določb o oglaševanju v Direktivi o 
televiziji brez meja (2004/C 102/02) je Komisija podala kriterij "nepotrebnega poudarka" z 
namenom, da bi nacionalnim organom pomagala razlikovati med prikritim oglaševanjem in 
zakonskim sklicevanjem na blago, storitve, znamke in gospodarske subjekte.  Pogoj 
nepotrebnega poudarka je bil uporabljen v številnih državah članicah za zaščito interesov 
gledalcev. Vključitev kriterija nepotrebnega poudarka v pravno zavezujoče besedilo direktive 
bo okrepila pravno varnost, ponudila smernice o tem, kako naj bodo proizvodi predstavljeni 
na najmanj vsiljiv način in bo zagotovila, da nezaželene oblike promocijskega prikazovanja 
izdelkov, kot je vključevanje proizvodov, ne bodo uporabljene v evropskih produkcijah.

Predlog spremembe 43
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3h, odstavek 1, točka c (direktiva 89/552/EGS)

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

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

Obrazložitev
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Potrebno je bilo pojasnilo v zvezi z odgovornostjo.

Predlog spremembe 44
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3h, odstavek 2 (direktiva 89/552/EGS)

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

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega 
avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
vsebovati promocijskega prikazovanja toba
čnih izdelkov ali cigaret ali promocijskega 
prikazovanja izdelkov v programih, pooblaš
čenih ali proizvedenih s strani ponudnika 
medijskih storitev, podjetij, katerih glavna 
dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov.

Obrazložitev

Potrebno je bilo pojasnilo v zvezi z odgovornostjo.

Predlog spremembe 45
ČLEN 1, TOČKA 6

člen 3h, odstavek 4 (direktiva 89/552/EGS)

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

črtano

Obrazložitev

Že zajeto v predlogu spremembe 41.

Predlog spremembe 46
ČLEN 1, TOČKA 6
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člen 3ha (novo) (direktiva 89/552/EGS)

Člen 3ha

Dostopnost
1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi postopoma zagotovijo, 
da bodo avdiovizualne medijske storitve 
postale v celoti dostopne za invalide. 

2. Države članice predložijo Komisiji vsaki 
dve leti nacionalna poročila o izvajanju 
tega člena.

To poročilo mora zlasti vsebovati statistične 
podatke o doseženem napredku za 
doseganje dostopnosti v okviru odstavka 1, 
razloge za kakršne koli neuspehe pri 
doseganju napredka in sprejete ali 
predvidene ukrepe za njegovo doseganje.

Obrazložitev

Dostopnost do avdiovizualnih medijskih storitev je pomemben del ustreznega delovanja 
notranjega trga v skladu z uvodno izjavo 30. invalidi in/ali starejše osebe, za katere je vpra
šanje dostopnosti ravno tako ključnega pomena, predstavljajo pomemben delež potrošnikov 
avdiovizualnih storitev. Glede na izsledke inštituta za raziskovanje motenj sluha več kot 81 
milijonov Evropejcev živi z izgubo sluha; poleg tega je v Evropi več kot 30 milijonov slepih in 
slabovidnih ljudi. Raziskava je pokazala, da izredno veliko število invalidov in/ali starejših 
oseb gleda televizijo. Ti ljudje  predstavljajo trg, ki ga je treba upoštevati. Obveza za 
zagotovitev dostopnih avdiovizualnih medijskih storitev bi negotovo spodbudila zdravo 
konkurenco ponudnikov storitev in okrepila delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 47
ČLEN 1, TOČKA 9

člen 10 (direktiva 89/552/EGS)
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1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna in morata biti z optičnimi in/ali akusti
čnimi sredstvi povsem ločena od drugih 
delov programskih storitev.

1. Televizijsko oglaševanje in televizijska 
prodaja morata biti jasno razpoznavna kot 
takšna in razločljiva iz uredniške vsebine. 
Brez poseganja v uporabo novih ogla
ševalskih tehnik morata televizijsko ogla
ševanje in televizijska prodaja biti z optičnimi 
in/ali akustičnimi in/ali prostorskimi sredstvi 
povsem ločena od drugih delov programskih 
storitev.

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

Obrazložitev

Ohranitev pravila, da morajo izolirani vložki ostati izjeme (razen v športnih programih), bi 
umetno omejilo sposobnost izdajatelja  televizijskega programa za raziskovanje novih vzorcev
premorov skupaj z gledalci. Novejše študije kažejo, da imajo gledalci raje oglaševalske vložke 
kot oglaševalske bloke, ker so manj vsiljivi kot dolgi premori.

Predlog spremembe 48
ČLEN 1, TOČKA 10

člen 11, odstavek 2 (direktiva 89/552/EGS)

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

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

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

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

Obrazložitev

Uvedba pravila, da lahko premor traja 35 minut, bi neizbežno privedla do izgube prihodka 
tistih, ki vlagajo v te manj donosne  žanre. Ker večina poročil in otroških programov ni daljša 
od 30 minut, bi ti programi ostali brez oglaševanja. Učinek bi bil zmanjšanje zavzemanja za 
in vlaganja v poročila in otroške programe, zlasti kar zadeva izvirno evropsko produkcijo. 
Zato je ohranitev veljavnega pravila, ki omejuje trajanje premora na 30 minu,t zelo 
pomembno za finančno upravičenost teh žanrov.
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Predlog spremembe 49
ČLEN 1, TOČKA 13

člen 18, odstavek 2 (direktiva 89/552/EGS)

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

2. Odstavek 1 se ne uporablja za napovedi, ki 
jih izdajatelj televizijskega programa predvaja 
v zvezi s svojimi programskimi vsebinami ali 
programskimi vsebinami drugih 
ponudnikov medijskih storitev, ki pripadajo 
isti skupini podjetij,  in pomožnimi 
proizvodi, ki izhajajo neposredno iz njih, 
napovedi sponzorjev in promocijsko 
prikazovanje izdelkov.“

Obrazložitev

Ni razloga, zakaj bi jih morali izključiti.

Predlog spremembe 50
ČLEN 1, TOČKA 14

člen 18a (direktiva 89/552/EGS)

Člen 18a se črta. Okna avdiovizualnih  komercialnih sporo
čil morajo biti jasno opredeljena kot 
televizijska prodajna okna z optičnimi in/ali 
akustičnimi sredstvi in njihovo skupno 
trajanje ne sme preseči šestih ur na dan. 

Obrazložitev

Popolna odprava dnevnih omejitev za televizijska prodajna okna, kot to določa Komisija v 
svojem predlogu s črtanjem člena 18a, bi lahko privedla do nekaterih znatnih tveganj in ne 
prispeva k nobenemu posebnemu cilju direktive. Še pomembneje je, da bo ta popolna 
osvoboditev in zapolnjenost medijskega časa zaradi televizijskih  prodajnih oken vprašljivim 
akterjem in nepoštenim trgovcem omogočila, da izkoristijo to odprtino in tako vpliva na 
pozitivne rezultate, ki jih je industrija dosegla z močnimi programi samoregulacije in trajnim 
spodbujanjem najvišjih standardov.  Celoten ukrep bi lahko ogrozil prizadevanja industrije 
televizijske prodaje v Evropi, da bi ustvarila najvišje standarde za potrošnike.

Predlog spremembe 51
ČLEN 1, TOČKA 17

člen 20 (direktiva 89/552/EGS)
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Ne glede na člen 3 smejo države članice ob 
upoštevanju prava Skupnosti v zvezi s 
programi, namenjenimi samo nacionalnemu 
ozemlju, ki jih javnost posredno ali 
neposredno ne more sprejemati v eni ali več
državah članicah, in v zvezi s programi, ki 
nimajo večjega vpliva v smislu deleža ob
činstva, določiti drugačne pogoje od tistih iz 
člena 11(2) in člena 18.

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

Obrazložitev
Besedilo je nejasno in bi lahko povzročalo težave: na kaj se nanaša izraz programi? Kako se 
lahko izmeri vpliv programov v smislu deleža občinstva? Kako se lahko določi, ali so 
programi namenjenimi samo nacionalnemu ozemlju?

Da bi zagotovili pravno varnost je treba izraz programi zamenjati s pojmom "televizijska 
programska vsebina" in črtati del "programi, ki nimajo ...".

Predlog spremembe 52
ČLEN 1, TOČKA 22

člen 26 (direktiva 89/552/EGS)

Najpozneje do […] in vsaki dve leti zatem 
Komisija predloži Evropskemu parlamentu, 
Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o uporabi te direktive, kakor je 
bila spremenjena, in, če je potrebno, nadalje 
ponudi predloge za njeno prilagoditev 
razvoju na področju avdiovizualnih 
medijskih storitev, zlasti ob upoštevanju 
tehnološkega razvoja in konkurenčnosti 
sektorja.“
.”

Najpozneje do [konca petega leta po 
sprejetju te direktive] in vsaki dve leti zatem 
Komisija predloži Evropskemu parlamentu, 
Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o uporabi te direktive, kakor je bila 
spremenjena, zlasti kar zadeva izvajanje 
ukrepov iz člena 3 f (1) in iz člena 3(h) a 
novo, in, če je potrebno, nadalje ponudi 
predloge za njeno prilagoditev razvoju na 
področju avdiovizualnih medijskih storitev, 
zlasti ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
konkurenčnosti sektorja ter spodbujanja 
kulturne raznolikosti.“

Predlog spremembe 53
ČLEN 3
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1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Besedilo 
navedenih določb in primerjalno tabelo med 
navedenimi določbami in to direktivo 
nemudoma pošljejo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje v roku [dveh] let.
Besedilo navedenih določb in primerjalno 
tabelo med navedenimi določbami in to 
direktivo nemudoma pošljejo Komisiji.

Obrazložitev

Rok za prenos te direktive je bil v besedilu Komisije izpuščen. Hitro izvajanje je zaželeno, da 
se zagotovi popolno delovanje notranjega trga za avdiovizualne  medijske  storitve in enake 
možnosti za vse ponudnike  medijskih storitev. Po dveh letih njenega izvajanja bodo morale 
države članice poročati Komisiji o njihovih izvajalnih ukrepih za določene določbe te 
direktive. Podobno bo morala Komisija poročati Svetu in Parlamentu o uporabi te direktive 
po treh letih njenega izvajanja (ali pet let po njenem sprejetju).


