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Predlog spremembe 1
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1bis. pozdravlja dejstvo, da velika večina 
držav članic uspešno izvaja direktivo o 
avdiovizualnih medijskih storitvah, ter 
poziva ostale države članice, naj jo čim 
prej uveljavijo;

Or. es

Predlog spremembe 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da države članice 
uporabljajo predpise o notranjem trgu, 
zlasti v zvezi s prostim pretokom 
avdiovizualnih medijskih storitev in 
načelom izvora, kot je opredeljeno v členu 
2 Direktive 2010/13/EU;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je ključni cilj regulacije 
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medijev ohranitev raznolikosti ponudbe in 
ponudnikov;

Or. de

Predlog spremembe 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je treba zagotoviti brezplačen
dostop do avdiovizualnih medijskih 
storitev v državah članicah;

2. meni, da je treba zagotoviti dostop do 
avdiovizualnih medijskih storitev v 
državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da morata biti kulturna 
raznolikost in produkcija avtorskih del 
obravnavani kot sestavni del neodtujljivih 
pravic do svobode izražanja in 
obveščanja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 6
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)



AM\920381SL.doc 5/12 PE500.650v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je zaskrbljen zaradi poznega prenosa 
direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah, katere cilj je zagotoviti pravno 
varnost na enotnem trgu, hkrati pa 
ohraniti kulturno raznolikost, zaščititi 
potrošnike in varovati medijski pluralizem 
v nacionalnih zakonodajah; poziva države 
članice, ki svoje zakonodaje še niso 
prilagodile, naj to storijo čim prej;

Or. en

Predlog spremembe 7
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah že vsebuje določbe, ki 
so usmerjene v podpiranje evropskih del 
neodvisnih producentov s strani držav 
članic;

Or. de

Predlog spremembe 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morali organi 
televizijske radiodifuzije 20 % svojega 
oddajnega časa ali programskega 
proračuna rezervirati za evropska dela, ki 
so jih ustvarili neodvisni producenti, 

črtano
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vključno z videostoritvami na zahtevo;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morali organi 
televizijske radiodifuzije 20 % svojega 
oddajnega časa ali programskega 
proračuna rezervirati za evropska dela, ki 
so jih ustvarili neodvisni producenti, 
vključno z videostoritvami na zahtevo;

4. poudarja zadovoljivo izvajanje člena 17 
direktive v zvezi s povprečnim časom 
oddajanja evropskih del in spodbuja 
države članice, naj presežejo minimalno 
raven, kjer je to mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
otroških oddajah; kot izhodišče za 
nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved škodljivega oglaševanja, 
opredeljenega v členu 9 Direktive
2010/13/EU, v mladinskih in otroških 
oddajah; kot izhodišče za nadaljnje reforme 
zakonodajnega okvira priporoča analizo
„dobrih praks“, ki jih na tem področju 
izvajajo nekatere države; spodbuja 
Evropsko komisijo, naj leta 2013 posodobi 
svoje razlagalno sporočilo o televizijskem 
oglaševanju, pri čemer mora upoštevati 
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izkušnje, pridobljene v okviru platforme 
EU za prehrano, telesne dejavnosti in 
zdravje ter evropskega foruma o alkoholu 
in zdravju;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
otroških oddajah; kot izhodišče za 
nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vendar je 
zaskrbljen, ker se 12-minutna omejitev 
redno krši; zato vztraja, da je treba 
nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti; kot 
izhodišče za nadaljnje reforme 
zakonodajnega okvira priporoča analizo
„dobrih praks“, ki jih na tem področju 
izvajajo nekatere države;

Or. en

Predlog spremembe 12
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
otroških oddajah; kot izhodišče za 

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ne le 
oglasov, ki lahko zmedejo potrošnika in ki
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
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nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

otroških oddajah; kot izhodišče za 
nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

Or. es

Predlog spremembe 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov 
in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
otroških oddajah; kot izhodišče za 
nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

5. opozarja, da delež na televiziji 
predvajanih oglaševalskih vložkov in 
vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je 
treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti 
prepoved oglaševanja v mladinskih in 
otroških oddajah; kot izhodišče za 
nadaljnje reforme zakonodajnega okvira 
priporoča analizo „dobrih praks“, ki jih na 
tem področju izvajajo nekatere države;

Or. fr

Predlog spremembe 14
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da so zaradi tehnološkega 
razvoja razlike med linearnimi in 
nelinearnimi storitvami vedno manj jasne, 
zaradi česar poziva k sprejetju ukrepov za 
posodobitev obstoječe zakonodaje;

Or. es
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Predlog spremembe 15
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da sta se dostop do kanalov 
in izbira avdiovizualnih storitev znatno 
povečala; poudarja, da so za dosego 
pravega enotnega digitalnega trga v 
Evropi potrebna nadaljnja prizadevanja 
tudi na področju izboljšanja medijske 
pismenosti med državljani in potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so zaradi nenatančne 
opredelitve izraza „platforma“ potrebna 
pravna jamstva za vključitev ponudnikov 
platform, dobaviteljev vsebine in drugih 
izvajalcev storitev med medije iz te 
direktive;

6. meni, da so zaradi nenatančne 
opredelitve izraza „platforma“ morda
potrebna pravna jamstva za vključitev 
ponudnikov platform in drugih izvajalcev 
storitev med medije iz te direktive;

Or. de

Predlog spremembe 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so zaradi nenatančne 
opredelitve izraza „platforma“ potrebna 
pravna jamstva za vključitev ponudnikov 
platform, dobaviteljev vsebine in drugih 
izvajalcev storitev med medije iz te 
direktive; meni, da so zaradi nenatančne 
opredelitve izraza „platforma“ potrebna 
pravna jamstva za vključitev ponudnikov 
platform, dobaviteljev vsebine in drugih 
izvajalcev storitev med medije iz te 
direktive;

6. ponovno poudarja pristop iz uvodne 
izjave 24 Direktive 2010/13/EU, ki razlaga 
pojem „program“ na dinamičen način, ob 
upoštevanju razvoja na področju 
razširjanja televizijskih programov, da bi 
se tako izognili neenakostim na področju 
prostega pretoka in konkurence ter se 
odzvali na pričakovanja na področju 
regulativne zaščite ciljnega občinstva;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira pristop Direktive 2010/13/EU, 
ki spodbuja uvedbo koregulativne in/ali 
samoregulativne ureditve, kot sta 
omenjeni v členu 4(7);

Or. fr

Predlog spremembe 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k upoštevanju pravic o preprosti 
uporabi in potrošnji avdiovizualnih 
medijskih storitev ter povezanih naprav;
poudarja, da je treba natančno določiti

7. poziva k upoštevanju preproste uporabe 
in potrošnje avdiovizualnih medijskih 
storitev ter povezanih naprav; poudarja, da 
je treba natančno določiti pojma 
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pojem „televizijska storitev” ter zagotoviti 
njeno polno in enakopravno dostopnost;

„televizijska storitev” in „program“, da bi 
zagotovili polno in enakopravno 
dostopnost teh storitev ter enakovredne 
pogoje za ponudnike programov na 
notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. odločno podpira tehnološko nevtralen 
pristop z vidika nastajajočih vzorcev 
gledanja in prenosa, da bi tako potrošniki 
imeli več izbire; v zvezi s tem poziva k 
celoviti oceni učinka v zvezi s trenutnim 
stanjem na trgu in regulativnim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe 21
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da lahko zaradi razvoja na 
področju tehnologije, kot je zbliževanje 
različnih vsebin oz. storitev na platformah 
povezane televizije, pride do izkrivljanja 
konkurence med linearnimi in 
nelinearnimi storitvami, ki izpolnjujejo 
zelo različne regulacijske zahteve; zato 
poziva Komisijo, naj preveri, ali bi bilo 
treba s tem v zvezi izvesti revizijo uredb 
2010/13/EU in 2000/31/ES.
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Or. de


