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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że należy znaleźć odpowiednią równowagę między tą dyrektywą a swobodą 
dystrybucji i dostępu do treści, żeby zapobiec ryzyku koncentracji i utraty 
różnorodności;

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

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

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;

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;

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;

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;

8. w związku z czysto internetowym dostarczaniem treści audiowizualnych należy 
doprecyzować definicję „zainteresowanych stron”, uwzględniając przynajmniej 
telewizję publiczną i prywatną, dostawców internetu, konsumentów i twórców.


