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Poprawka 12
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną
 w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów 
(kanałów). Prawne obowiązki 
upowszechniania „must carry” mogą mieć
zastosowanie, lecz wyłącznie w przypadku 
określonych kanałów nadawczych
zapewnianych przez określonych 
dostawców usług medialnych. Państwa 
członkowskie powinny podać jasne 
uzasadnienie obowiązków „must carry” 
w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 
określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane w 
sposób przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności 
w zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. W związku 
z szybkimi zmianami technologii 
i warunków rynkowych taki przegląd 
należałoby przeprowadzać co najmniej raz 
na trzy lata i wymagałby on konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
Jeden lub więcej niż jeden kanał nadawczy 
może być uzupełniony usługami mającymi 

(24) Prawne obowiązki upowszechniania 
„must carry” mogą mieć zastosowanie 
w przypadku określonych radiowych 
i audiowizualnych usług medialnych oraz 
usług dodatkowych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych. 
Audiowizualne usługi medialne zostały 
określone w art. 1 lit. a) dyrektywy 
89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych). Państwa członkowskie 
powinny podać jasne uzasadnienie 
obowiązków „must carry” dla zapewnienia, 
że takie obowiązki są przejrzyste, 
proporcjonalne i właściwie określone. 
W tym względzie zasady „must carry” 
powinny być konstruowane w sposób 
przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności 
w zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. Usługi dodatkowe 
obejmują, ale nie ograniczają się do usług 
mających na celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takich, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.
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na celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takimi, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby art. 31 miał dalekowzroczny charakter, w perspektywie nowych platform i usług, oraz 
aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to zastosowanie, należy rozszerzyć potencjalny 
zakres niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Ponadto musi to znaleźć odzwierciedlenie 
w punkcie 24 preambuły.

Poprawka 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów 
(kanałów). Prawne obowiązki 
upowszechniania „must carry” mogą mieć 
zastosowanie, lecz wyłącznie w przypadku 
określonych kanałów nadawczych
zapewnianych przez określonych 
dostawców usług medialnych. Państwa 
członkowskie powinny podać jasne 
uzasadnienie obowiązków „must carry” 
w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 

(24) Prawne obowiązki upowszechniania 
„must carry” mogą mieć zastosowanie 
w przypadku określonych radiowych 
i audiowizualnych usług medialnych oraz 
usług dodatkowych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych.
Audiowizualne usługi medialne zostały 
określone w art. 1 lit. a) dyrektywy 
89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych). Państwa członkowskie 
powinny podać jasne uzasadnienie 
obowiązków „must carry” dla zapewnienia, 
że takie obowiązki są przejrzyste, 
proporcjonalne i właściwie określone. 
W tym względzie zasady „must carry” 
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określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane 
w sposób przewidujący wystarczające 
środki zachęcające do efektywnego 
inwestowania w infrastrukturę. Zasady 
„must carry” należy poddawać 
okresowemu przeglądowi dla zachowania 
ich aktualności w zależności od zmian 
technologicznych i rynkowych oraz 
zapewnienia, że są one w dalszym ciągu 
proporcjonalne do celów, które należy 
osiągnąć. W związku z szybkimi zmianami 
technologii i warunków rynkowych taki 
przegląd należałoby przeprowadzać co 
najmniej raz na trzy lata i wymagałby on 
konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Jeden lub 
więcej niż jeden kanał nadawczy może 
być uzupełniony usługami mającymi na 
celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takimi, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.

powinny być konstruowane w sposób 
przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności 
w zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. Jedna lub więcej 
niż jedna audiowizualna usługa medialna 
może być uzupełniona usługami mającymi 
na celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takimi, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby art. 31 miał dalekowzroczny charakter, w perspektywie nowych platform i usług, oraz 
aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to zastosowanie, należy rozszerzyć potencjalny 
zakres niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Ponadto musi to znaleźć odzwierciedlenie 
w punkcie 24 preambuły.

Poprawka 14
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

(24) Prawne obowiązki upowszechniania 
„must carry” dotyczące dostępu i innych 
usług dodatkowych mogą mieć 
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i Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów 
(kanałów). Prawne obowiązki 
upowszechniania „must carry” mogą mieć 
zastosowanie, lecz wyłącznie w przypadku 
określonych kanałów nadawczych
zapewnianych przez określonych 
dostawców usług medialnych. Państwa 
członkowskie powinny podać jasne 
uzasadnienie obowiązków „must carry” 
w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 
określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane w 
sposób przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności 
w zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. W związku 
z szybkimi zmianami technologii 
i warunków rynkowych taki przegląd 
należałoby przeprowadzać co najmniej raz 
na trzy lata i wymagałby on konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
Jeden lub więcej niż jeden kanał 
nadawczy może być uzupełniony
usługami mającymi na celu poprawę 
dostępności dla użytkowników 
niepełnosprawnych takimi, jak usługa 
wideotekstu, usługa wyświetlania napisów, 
dźwiękowego opisu obrazu, języka 
migowego.

zastosowanie w przypadku określonych 
radiowych i audiowizualnych usług 
medialnych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych 
w formie określonej w art. 1 lit. d)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 89/551/WE z dnia 3 października 
1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych
 i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących świadczenia 
medialnych usług audiowizualnych 
(dyrektywa o medialnych usługach 
audiowizualnych). Państwa członkowskie 
powinny podać jasne uzasadnienie 
obowiązków „must carry” w przepisach 
prawa krajowego dla zapewnienia, że takie 
obowiązki są przejrzyste, proporcjonalne 
i właściwie określone. W tym względzie 
zasady „must carry” powinny być 
konstruowane w sposób przewidujący 
wystarczające środki zachęcające do 
efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności w 
zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. W związku 
z szybkimi zmianami technologii 
i warunków rynkowych taki przegląd 
należałoby przeprowadzać co najmniej raz 
na trzy lata i wymagałby on konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
Usługi dodatkowe obejmują, ale nie 
ograniczają się do usług mających na celu 
poprawę dostępności dla użytkowników 
niepełnosprawnych takich, jak usługa 
wideotekstu, usługa wyświetlania napisów, 
dźwiękowego opisu obrazu, języka 
migowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy rozszerzyć potencjalny zakres niniejszych przepisów zgodnie z postanowieniami nowej 
dyrektywy o medialnych usługach audiowizualnych. Należy rozszerzyć zakres zastosowania 
zasad „must carry” na pozostałe istotne obowiązki upowszechniania poza tymi związanymi 
z dostępem np. usługi dodatkowe skierowane do poszczególnych grup społecznych lub do 
całego społeczeństwa.

Poprawka 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów 
(kanałów). Prawne obowiązki 
upowszechniania „must carry” mogą mieć 
zastosowanie, lecz wyłącznie w przypadku 
określonych kanałów nadawczych 
zapewnianych przez określonych 
dostawców usług medialnych. Państwa 
członkowskie powinny podać jasne 
uzasadnienie obowiązków „must carry” 
w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 
określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane 
w sposób przewidujący wystarczające 
środki zachęcające do efektywnego 
inwestowania w infrastrukturę. Zasady 
„must carry” należy poddawać 
okresowemu przeglądowi dla zachowania 
ich aktualności w zależności od zmian 
technologicznych i rynkowych oraz 
zapewnienia, że są one w dalszym ciągu 

(24) Prawne obowiązki upowszechniania 
„must carry” mogą mieć zastosowanie 
w przypadku określonych radiowych 
i audiowizualnych usług medialnych oraz 
usług dodatkowych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych.
Audiowizualne usługi medialne zostały 
określone w art. 1 lit. a) dyrektywy 
89/552/EWG Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 3 października 1989 r. 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych). Państwa członkowskie 
powinny podać jasne uzasadnienie 
obowiązków „must carry” dla zapewnienia, 
że takie obowiązki są przejrzyste, 
proporcjonalne i właściwie określone. 
W tym względzie zasady „must carry” 
powinny być konstruowane w sposób 
przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności 
w zależności od zmian technologicznych 
i rynkowych oraz zapewnienia, że są one 
w dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. Usługi dodatkowe 
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proporcjonalne do celów, które należy 
osiągnąć. W związku z szybkimi zmianami 
technologii i warunków rynkowych taki 
przegląd należałoby przeprowadzać co 
najmniej raz na trzy lata i wymagałby on 
konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Jeden lub 
więcej niż jeden kanał nadawczy może być 
uzupełniony usługami mającymi na celu 
poprawę dostępności dla użytkowników 
niepełnosprawnych takimi, jak usługa 
wideotekstu, usługa wyświetlania napisów, 
dźwiękowego opisu obrazu, języka 
migowego.

obejmują, ale nie ograniczają się do usług 
mających na celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takich, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług. Należy w związku z tym rozszerzyć potencjalny zakres 
niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Zamiast usług „dostępu” wykorzystuje się 
termin usługi „dodatkowe” w celu odniesienia się do wszelkich szczególnych usług 
skierowanych do pozostałych określonych grup społecznych (np. usługa wyświetlania 
napisów, radiotekst, teletekst).

Poprawka 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy wdrażaniu środków 
transponujących dyrektywę 2002/58/WE 
władze i sądy państw członkowskich 
muszą nie tylko interpretować swoje 
prawo krajowe w sposób zgodny 
z niniejszą dyrektywą, ale również 
upewnić się, że nie opierają się na 
interpretacji dyrektywy, która 
pozostawałaby w konflikcie z prawami 
podstawowymi lub innymi ogólnymi 
przepisami prawa wspólnotowego, takimi 
jak zasada proporcjonalności.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza w życie i włącza dyrektywę COM (2007) 698 wersja 
ostateczna zmieniającą dyrektywę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2008 r. tak, aby 
chroniła ona dane osobowe i prywatność bez naruszania praw podstawowych i ogólnych 
przepisów prawa wspólnotowego, wraz z prawami własności intelektualnej (określonymi 
w art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

Poprawka 17
Ignasi Guardans Cambó

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł stosuje się, bez 
uszczerbku dla zasad wspólnotowych 
dotyczących ochrony konsumentów, 
w szczególności dyrektyw 93/13/WE 
i 97/7/WE oraz przepisów krajowych 
pozostających w zgodzie z prawem 
Wspólnoty.

1. Niniejszy artykuł stosuje się, bez 
uszczerbku dla zasad wspólnotowych 
dotyczących ochrony konsumentów oraz 
pozostałych zasad dotyczących 
przejrzystości w zakresie dostarczania 
usług medialnych, w szczególności 
dyrektyw 93/13/WE, 97/7/WE 
i 89/552/EWG oraz przepisów krajowych 
pozostających w zgodzie z prawem 
Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
abonenci będą wyraźnie informowani 
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w przypadku powtarzających się naruszeń 
praw autorskich i pokrewnych, w celu 
doprowadzenia do zaprzestania takich 
niezgodnych z prawem działań.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podejmować kroki mające na celu zwalczanie niezgodnych z prawem działań 
dotyczących Internetu. W związku z tym abonenci i operatorzy powinni współpracować 
w zakresie zwalczania piractwa i niezgodnych z prawem działań on-line.

Poprawka 19
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” 
w odniesieniu do transmitowania 
określonych telewizyjnych i radiowych 
kanałów i usług dostępu na 
przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania audycji radiowych 
i telewizyjnych wśród ogółu obywateli, 
w przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania audycji radiowych 
i telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada 
się jedynie w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie 
i szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie w prawie 
krajowym, i muszą być proporcjonalne 
i przejrzyste.

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” w 
odniesieniu do transmitowania określonych 
radiowych i audiowizualnych usług 
medialnych oraz dodatkowych usług na 
przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych wśród 
ogółu obywateli, w przypadku gdy 
znacząca liczba użytkowników końcowych 
takich sieci wykorzystuje je jako swój 
główny sposób odbierania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych. Takie 
obowiązki nakłada się jedynie w 
przypadkach koniecznych do zrealizowania 
jasno określonych celów związanych 
z interesem ogółu, wyraźnie i szczegółowo 
określonych przez każde państwo 
członkowskie i muszą być proporcjonalne 
i przejrzyste.
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Uzasadnienie

Aby art. 31 miał dalekowzroczny charakter, w perspektywie nowych platform i usług, oraz 
aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to zastosowanie, należy rozszerzyć potencjalny 
zakres niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Ponadto musi to znaleźć odzwierciedlenie 
w punkcie 24 preambuły.

Poprawka 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” 
w odniesieniu do transmitowania 
określonych telewizyjnych i radiowych 
kanałów i usług dostępu na 
przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania audycji radiowych 
i telewizyjnych wśród ogółu obywateli, 
w przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania audycji radiowych 
i telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada 
się jedynie w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie 
i szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie w prawie 
krajowym, i muszą być proporcjonalne 
i przejrzyste.

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” 
w odniesieniu do transmitowania 
określonych radiowych i audiowizualnych 
usług medialnych oraz dodatkowych usług 
na przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych wśród 
ogółu obywateli, w przypadku gdy 
znacząca liczba użytkowników końcowych 
takich sieci wykorzystuje je jako swój 
główny sposób odbierania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych. Takie 
obowiązki nakłada się jedynie 
w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie 
i szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie i muszą być 
proporcjonalne i przejrzyste.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby art. 31 miał dalekowzroczny charakter, w perspektywie nowych platform i usług, oraz 
aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to zastosowanie, należy rozszerzyć potencjalny 
zakres niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Ponadto musi to znaleźć odzwierciedlenie 
w punkcie 24 preambuły.

Poprawka 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” 
w odniesieniu do transmitowania 
określonych telewizyjnych i radiowych
kanałów i usług dostępu na 
przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych wśród ogółu obywateli, 
w przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania audycji radiowych i 
telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada 
się jedynie w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie 
i szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie w prawie 
krajowym, i muszą być proporcjonalne 
i przejrzyste.

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” 
w odniesieniu do transmitowania 
określonych radiowych i audiowizualnych 
usług medialnych oraz usług dodatkowych
na przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych, 
w przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych. Takie 
obowiązki nakłada się jedynie 
w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych 
z interesem ogółu, wyraźnie i szczegółowo 
określonych przez każde państwo 
członkowskie i muszą być proporcjonalne 
i przejrzyste.

Or. fr
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Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do 
linearnych i nielinearnych usług. Należy w związku z tym rozszerzyć potencjalny zakres 
niniejszych przepisów na medialne usługi audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą 
w sprawie medialnych usług audiowizualnych. Zamiast usług „dostępu” wykorzystuje się 
termin usługi „dodatkowe” w celu odniesienia się do wszelkich szczególnych usług 
skierowanych do pozostałych określonych grup społecznych (np. usługa wyświetlania 
napisów, radiotekst, teletekst).

Poprawka 22
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dokonają przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry” co najmniej raz na trzy lata.

Państwa członkowskie będą odtąd
regularnie dokonywać przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry”.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle różnych instrumentów prawnych wybieranych przez państwa członkowskie sztywny 
wymóg, mówiący o tym, że zasady „must carry” muszą podlegać przeglądowi „co najmniej 
raz na trzy lata” nie byłby odpowiedni. 

Poprawka 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dokonają przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry” co najmniej raz na trzy lata.

Państwa członkowskie będą odtąd
regularnie dokonywać przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
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carry”.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle różnych instrumentów prawnych wybranych przez państwa członkowskie sztywny 
wymóg mówiący o tym, że zasady „must carry” muszą podlegać przeglądowi „co najmniej 
raz na trzy lata” nie byłby odpowiedni.

Poprawka 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 - ustęp 1 - akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dokonają przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry” co najmniej raz na trzy lata.

Państwa członkowskie będą odtąd
regularnie dokonywać przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry”.

Or. fr

Uzasadnienie

W świetle różnych instrumentów prawnych wybieranych przez państwa członkowskie sztywny 
wymóg mówiący o tym, że zasady „must carry” muszą podlegać przeglądowi „co najmniej 
raz na trzy lata” nie byłby odpowiedni.
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