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dotyczące stosowania dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach 
medialnych – Audiowizualne usługi medialne i urządzenia skomunikowane: 
dotychczasowy rozwój i perspektywy na przyszłość
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Poprawka 1
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że 
znaczna większość państw członkowskich 
z powodzeniem wdrożyła dyrektywę o 
audiowizualnych usługach medialnych, i 
nalega na pozostałe państwa 
członkowskie, by jak najszybciej 
przystąpiły do jej wdrożenia;

Or. es

Poprawka 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zadowolenie z faktu 
przestrzegania przez państwa 
członkowskie zasad rynku wewnętrznego, 
zwłaszcza jeśli chodzi o swobodny 
przepływ audiowizualnych usług 
medialnych i o zasadę kraju pochodzenia 
opisaną w art. 2 dyrektywy 2010/13/UE;

Or. fr

Poprawka 3
Sabine Verheyen

Projekt opinii
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Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że głównym celem 
ustawowej regulacji mediów jest 
zachowanie różnorodności oferty i 
dostawców;

Or. de

Poprawka 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że państwa członkowskie muszą 
zagwarantować nieodpłatnie dostępność 
audiowizualnych usług medialnych;

2. uważa, że państwa członkowskie muszą 
zagwarantować dostępność 
audiowizualnych usług medialnych;

Or. fr

Poprawka 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że należy uznać 
różnorodność kulturalną i tworzenie dzieł 
artystycznych za składniki niezbywalnych 
praw do wolności wypowiedzi i 
informacji;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 6
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zaniepokojony opóźnieniami w 
transpozycji do prawa krajowego 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, której celem jest zapewnienie 
pewności prawa w obrębie jednolitego 
rynku przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności kulturowej, ochronie 
konsumentów i pluralizmu mediów; 
nalega na państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie zrobiły, by jak najszybciej 
dostosowały doń swoje prawodawstwo;

Or. en

Poprawka 7
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych 
zawiera już wytyczne, których celem jest 
wspieranie przez państwa członkowskie 
utworów europejskich wyprodukowanych 
przez niezależnych producentów;

Or. de

Poprawka 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nadawcy muszą 
zarezerwować 20% czasu nadawania lub 
budżetu programowego dla utworów 
europejskich wyprodukowanych przez 
producentów niezależnych od nadawców, 
w tym w odniesieniu do wideo na żądanie;

skreślony

Or. fr

Poprawka 9
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nadawcy muszą 
zarezerwować 20% czasu nadawania lub 
budżetu programowego dla utworów 
europejskich wyprodukowanych przez 
producentów niezależnych od nadawców, 
w tym w odniesieniu do wideo na żądanie;

4. podkreśla zadowalające wdrożenie art. 
17 dyrektywy dotyczącego średniego czasu 
nadawania utworów europejskich i 
zachęca państwa członkowskie do 
przekraczania w miarę możliwości 
minimalnego pułapu;

Or. en

Poprawka 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować realizowane formaty 
komercyjne w celu stworzenia ram dla
tego ograniczenia, zachęcając do nie
emitowania reklam w programach dla 

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować formaty komercyjne
realizowane w celu obejścia tego 
ograniczenia, zachęcając do wstrzymania 
się od emitowania szkodliwych reklam, 
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dzieci i młodzieży; zaleca 
przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych;

opisanych w art. 9 dyrektywy 2010/13/UE, 
w programach dla dzieci i młodzieży;
zaleca przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych; zachęca Komisję Europejską 
do dokonania w 2013 r. aktualizacji
komunikatu wyjaśniającego dotyczącego 
reklamy telewizyjnej przy uwzględnieniu 
doświadczenia zgromadzonego w ramach 
unijnej platformy ds. żywienia oraz 
Europejskiego Forum ds. Alkoholu i 
Zdrowia;

Or. fr

Poprawka 11
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować realizowane formaty 
komercyjne w celu stworzenia ram dla tego 
ograniczenia, zachęcając do nie 
emitowania reklam w programach dla 
dzieci i młodzieży; zaleca przeanalizowanie
„dobrych praktyk” niektórych krajów w tej 
dziedzinie jako podstawy dla przyszłej 
reformy ram prawnych;

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; wyraża 
jednak zaniepokojenie faktem, że 12-
minutowe ograniczenie jest regularnie 
naruszane; podkreśla zatem potrzebę 
kontrolowania formatów komercyjnych
realizowanych w celu obejścia tego 
ograniczenia; zaleca przeanalizowanie
„dobrych praktyk” niektórych krajów w tej 
dziedzinie jako podstawy dla przyszłej 
reformy ram prawnych;

Or. en

Poprawka 12
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować realizowane formaty 
komercyjne w celu stworzenia ram dla
tego ograniczenia, zachęcając do nie
emitowania reklam w programach dla 
dzieci i młodzieży; zaleca 
przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych;

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować formaty komercyjne, 
niebędące w ścisłym znaczeniu tego słowa 
reklamami, które mogą wprowadzać 
konsumenta w błąd i które są realizowane 
w celu obejścia tego ograniczenia, 
zachęcając do wstrzymania się od
emitowania reklam w programach dla 
dzieci i młodzieży; zaleca 
przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych;

Or. es

Poprawka 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i telesprzedaży nie powinien 
przekraczać 12 minut na godzinę; należy 
kontrolować realizowane formaty 
komercyjne w celu stworzenia ram dla
tego ograniczenia, zachęcając do nie
emitowania reklam w programach dla 
dzieci i młodzieży; zaleca 
przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych;

5. jest zdania, że udział spotów 
reklamowych i spotów telesprzedażowych
nie powinien przekraczać 12 minut na 
godzinę; należy kontrolować realizowane 
formaty komercyjne w celu obejścia tego 
ograniczenia, zachęcając do wstrzymania 
się od emitowania reklam w programach 
dla dzieci i młodzieży; zaleca 
przeanalizowanie „dobrych praktyk” 
niektórych krajów w tej dziedzinie jako 
podstawy dla przyszłej reformy ram 
prawnych;

Or. fr
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Poprawka 14
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że z powodu rozwoju 
technicznego rozróżnienie na usługi 
linearne i nielinearne jest coraz mniej 
wyraźne, w związku z czym apeluje o 
podjęcie działań na rzecz aktualizacji 
obowiązujących przepisów;

Or. es

Poprawka 15
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że znacznie zwiększyły się 
możliwości dostępu do kanałów i oferta 
usług audiowizualnych; podkreśla, że w 
celu osiągnięcia prawdziwie jednolitego 
rynku cyfrowego w Europie potrzeba 
jednocześnie dalszych wysiłków na rzecz 
podnoszenia wśród obywateli i 
konsumentów umiejętności korzystania z 
mediów;

Or. en

Poprawka 16
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że brak precyzji w definicji 6. uważa, że brak precyzji w definicji 
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„platformy” wymaga środków 
bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu 
do uwzględnienia operatorów platform, 
dostawców treści i innych operatorów 
usług medialnych w myśl omawianej 
dyrektywy;

„platformy” może wymagać środków 
bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu 
do uwzględnienia operatorów platform i 
innych operatorów usług medialnych w 
myśl omawianej dyrektywy;

Or. de

Poprawka 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że brak precyzji w definicji 
„platformy” wymaga środków 
bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu 
do uwzględnienia operatorów platform, 
dostawców treści i innych operatorów 
usług medialnych w myśl omawianej 
dyrektywy;

6. ponownie wyraża poparcie dla 
podejścia przyjętego w motywie 24 
dyrektywy 2010/13/UE, zgodnie z którym 
pojęcie „audycji” należy interpretować w 
sposób dynamiczny z uwzględnieniem 
postępu w dziedzinie rozpowszechniania 
telewizyjnego, aby uniknąć nierówności w 
kwestii swobody przepływu i konkurencji 
oraz aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
dotyczącym ochrony przepisami prawa 
docelowych odbiorców;

Or. fr

Poprawka 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. popiera podejście wyrażone w 
dyrektywie 2010/13/UE, zachęcające do 
wprowadzenia systemów współregulacji 
lub samoregulacji, o których mowa w art. 
4 ust. 7;
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Or. fr

Poprawka 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w audiowizualnych 
usługach medialnych i urządzeniach 
skomunikowanych należy uwzględnić
prawo do łatwości użytkowania i 
korzystania; należy uściślić pojęcie „usług 
telewizyjnych” i zapewnić ich pełną i 
równą dostępność;

7. podkreśla, że w audiowizualnych 
usługach medialnych i urządzeniach 
skomunikowanych należy uwzględnić
łatwość użytkowania i korzystania; należy 
uściślić pojęcie „usług telewizyjnych” i
„audycji”, aby zapewnić pełną i równą 
dostępność tych usług oraz równe reguły 
gry dla dostawców audycji w obrębie 
rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 20
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zdecydowanie popiera podejście 
neutralne pod względem technologicznym 
w świetle zmieniających się wzorców 
oglądania programów telewizyjnych oraz 
praktyk w zakresie ich nadawania z myślą 
o zaoferowaniu konsumentom większego 
wyboru; w związku z tym apeluje o 
przeprowadzenie pełnej oceny skutków 
obecnej sytuacji dla rynku i ram 
regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 21
Sabine Verheyen
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę, że innowacje 
techniczne, takie jak zebranie różnych 
(usług) treści na platformach telewizji 
hybrydowej, mogą doprowadzić do 
zakłóceń konkurencji między usługami 
linearnymi i nielinearnymi, które 
spełniają skrajnie zróżnicowane wymogi 
regulacyjne; wzywa zatem Komisję do 
przeanalizowania, czy w tym kontekście 
dyrektywy 2010/13/UE i 2000/31/WE nie 
powinny zostać poddane rewizji.

Or. de


