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Изменение  879 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 

заличава се 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне 

на видеоклипове относно посоченото 

в параграф 1 съдържание, съхранявано 

на неговата платформа; 

 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които 

позволяват на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

 



 

PE592.350v01-00 4/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

видеоклипове да оценяват посоченото 

в параграф 1 съдържание; 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

 

Or. en 

 

Изменение  880 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 

заличава се 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели 
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на платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне 

на видеоклипове относно посоченото 

в параграф 1 съдържание, съхранявано 

на неговата платформа; 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които 

позволяват на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да оценяват посоченото 

в параграф 1 съдържание; 

 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

 

Or. en 

 

Изменение  881 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 
Мерките, изложени в такъв кодекс на 

поведение, се състоят, ако е уместно, от: 

Or. en 

 

Изменение  882 

Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 

Тези мерки може да се състоят, ако е 

уместно, от: 

Or. en 

 

Изменение  883 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 

Тези мерки може да се състоят, ако е 

уместно, от: 

Or. en 

 

Изменение  884 

Изабела Адинолфи 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  885 

Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

а) прилагане в условията на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове на 

понятията и приетите от държавите 

членки определения за подбуждане към 

насилие или омраза, посочени в 

параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

Or. en 
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Изменение  886 

Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

a) определяне на правата и 

задълженията на ползвателите в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

Or. en 

 

Изменение  887 

Яна Том, Фредерик Рийс, Марю Лауристин, Хану Такула, Мортен Льокегор, Кая 

Калас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

a) определяне и прилагане на 

правата и задълженията на 

ползвателите в условията на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове по 

отношение на подбуждане към насилие 

или омраза, посочени в параграф 1, 

буква б), и на съдържанието, което може 

да накърни физическото, умственото 
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съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица, в съответствие 

респективно с член 6 и член 12; 

Or. en 

 

Изменение  888 

Ангелика Млинар, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова, 

Сесил Кашету Киенге 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица, в съответствие респективно с член 

6 и член 12; 

a) определяне на 

характеристиките и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица, в съответствие 

респективно с член 6 и член 12; 

Or. en 

 

Изменение  889 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

a) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 
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подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

подбуждане към насилие или омраза, на 

незаконното съдържание и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

Or. en 

 

Изменение  890 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне 

на видеоклипове относно посоченото 

в параграф 1 съдържание, съхранявано 

на неговата платформа; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  891 

Ангелика Млинар, Сесилия Викстрьом, Кая Калас, Филиз Хюсменова, Фредрик 

Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели на 

б) създаване и привеждане в 

действие на прозрачни механизми за 
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платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове относно посоченото в 

параграф 1 съдържание, съхранявано на 

неговата платформа; 

ползватели на платформи за споделяне 

на видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове относно посоченото в 

параграф 1 съдържание, съхранявано на 

неговата платформа; 

Or. en 

 

Изменение  892 

Марита Улвског, Юте Гутеланд, Йенс Нилсон, Оле Лудвигсон, Анна Хед 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) създаване и привеждане в 

действие на механизми за ползватели на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове с цел докладване или 

предупреждение на съответния 

доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове относно посоченото в 

параграф 1 съдържание, съхранявано на 

неговата платформа; 

б) създаване и привеждане в 

действие на лесни за използване 

механизми за ползватели на платформи 

за споделяне на видеоклипове с цел 

докладване или предупреждение на 

съответния доставчик на платформа за 

споделяне на видеоклипове относно 

посоченото в параграф 1 съдържание, 

съхранявано на неговата платформа; 

Or. en 

 

Изменение  893 

Марита Улвског, Юте Гутеланд, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс Нилсон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) механизмът, създаден съгласно 

буква б), се основава на прозрачност и 

трябва да информира ползвателите 
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на платформата за споделяне на 

видеоклипове и да оповестява 

публично предприетите мерки по 

отношение на докладваното 

съдържание и/или съдържанието, за 

което е отправено предупреждение; 

Or. en 

 

Изменение  894 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2 – алинея 2 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б); 

Or. en 

Обосновка 

Предишна буква е). Преместена, тъй като логически е по-добре да следва след 

буква б), в която също се разглеждат механизми за докладване и предупреждаване. 

 

Изменение  895 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  896 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

за споделяне на видеоклипове по 

отношение на съдържанието, което 

може да накърни физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

за споделяне на видеоклипове по 

отношение на известното 

съдържание, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица; 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата директива не следва да излиза извън това, което е определено в 

Директива 2000/31/ЕО. 

 

Изменение  897 

София ин 'т Велд, Даниеле Виоти, Улрике Луначек 

 



 

PE592.350v01-00 14/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/EС (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

за споделяне на видеоклипове по 

отношение на съдържанието, което 

може да накърни физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

за споделяне на видеоклипове по 

отношение на съдържанието, което 

може да накърни физическото или 

умственото развитие на непълнолетните 

лица; 

Or. en 

 

Изменение  898 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които 

позволяват на ползвателите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да оценяват посоченото 

в параграф 1 съдържание; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  899 

Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Излишна, тъй като системи за родителски контрол могат да бъдат инсталирани на 

равнище мрежа или софтуер. 

 

Изменение  900 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да 

накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  901 

Яна Том, Мария Тереса Хименес Барбат, Илхан Кючюк, Марю Лауристин, Хану 

Такула, Мортен Льокегор 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица; 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото или умственото развитие 

на непълнолетните лица; 

Or. en 

 

Изменение  902 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  903 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

заличава се 



 

AM\1107683BG.docx 17/106 PE592.350v01-00 

 BG 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата директива не следва да излиза извън това, което е определено в 

Директива 2000/31/ЕО. 

 

Изменение  904 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

е) създаване и привеждане в 

действие на прозрачни, лесни за 

използване и ефективни процедури за 

работата по и решаването на спорове 

между доставчик на платформа за 
споделяне на видеоклипове и 

ползвателите на тази платформа във 

връзка с изпълнението на мерките, 

посочени в букви б) – д), както и 

степента, до която тези мерки 

съответстват на кодекса за 

поведение. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимостта от разработване на механизми за разрешаване на спорове и 

определяне на това кой следва да ги разработи по отношение на разширяването на 

приложното поле на настоящата директива за платформите за споделяне на 

видеоклипове не става ясно от предложението на Комисията. Настоящото 
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изменение цели да се попълни този пропуск. 

 

Изменение  905 

Ангелика Млинар, Сесилия Викстрьом, Кая Калас, Филиз Хюсменова, Фредрик 

Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б). 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

обосноваността на и какви са 

резултатите от докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б). 

Or. en 

 

Изменение  906 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 2 – алинея 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 
какви са резултатите от докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б). 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, които осигуряват 

прозрачност на ползвателите на 

платформите за споделяне на 

видеоклипове какви са резултатите от 

докладването и предупреждаването, 

посочени в буква б). 

Or. en 
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Изменение  907 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Какво представлява подходяща 

мярка за целите на параграф 1 се 

определя в зависимост от 

естеството на въпросното 

съдържание, вредата, която то може 

да нанесе, характеристиките на 

категорията лица, които ще бъдат 

защитени, както и изложените на 

риск права и законните интереси, 

включително тези на доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове и на потребителите, 

създали и/или качили съдържанието, 

както и публичния интерес. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е свързано със заличаването на член 1, параграф 1, точка 19 (член 28а, 

параграф 2). Ако бъдат приети и двете, този текст трябва да стане член 1, 

параграф 1, точка 19 (член 28а – параграф 2а). 

 

Изменение  908 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

заличава се 
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държавите членки насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  909 

Ангелика Млинар, Яна Том, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 
съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

Европейската комисия насърчава 
съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7, чрез приемането на 

насоки, които гарантират, че 

кодексите за поведение 

съответстват на разпоредбите на 

настоящата директива и в пълна 

степен зачитат задълженията, 

предвидени в Хартата на основните 

права, по-специално член 52 от нея. 

Or. en 

 

Изменение  910 

Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

съвместното регулиране и 

саморегулирането, предвидено в член 

4, параграф 7, за платформите в 

социалните мрежи, които отговарят 

на изискванията за услуга на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове. 

Or. es 

 

Изменение  911 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

без да се засяга приемането на 

регулаторни мерки, държавите членки 

може да насърчават инициативи за 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

Or. en 

 

Изменение  912 

Милан Звер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 



 

PE592.350v01-00 22/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки може да насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

Or. en 

 

Изменение  913 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

съвместното регулиране, предвидено в 

член 4, параграф 7. 

3. За целите на прилагането на 

мерките, посочени в параграфи 1 и 2, 

държавите членки насърчават 

саморегулирането. 

Or. en 

 

Изменение  914 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 3a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки 

гарантират, че доставчиците на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове провеждат и 

публикуват редовни одити на 

изпълнението им съгласно кодекса за 
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поведение, посочен в параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  915 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. 

Държавите членки възлагат тази 

задача на органите, определени в 

съответствие с член 30. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  916 

Яна Том, Мария Тереса Хименес Барбат, Илхан Кючюк, Марю Лауристин, Хану 

Такула, Мортен Льокегор, Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

4. В сътрудничество с 

Комисията и ERGA, държавите членки 

улесняват разработването на кодекс 



 

PE592.350v01-00 24/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

на поведение на Съюза, който включва 

насоки относно условията, 

приложими към премахването на 

съдържание, посочено в настоящия 

член, параграф 1, букви а) и б), в 

съответствие с правото на Съюза и 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Държавите членки 
създават необходимите механизми за 

оценка на пригодността на мерките, 

посочени в настоящия член, параграфи 

2 и 3, които вземат доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, по-специално по 

отношение на свободата на 

изразяване на мнение и на 

информация. Държавите членки 

възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

Or. en 

 

Изменение  917 

Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. В сътрудничество с 

Комисията и ERGA, държавите членки 

създават необходимите механизми за 

редовна оценка на прозрачността, 

необходимостта, ефективността и 

пропорционалността на мерките, 

посочени в параграфи 2 и 3, които 

вземат доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, по-

специално по отношение на 

свободата на изразяване на мнение и 

на информация. Държавите членки 

възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 
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Or. en 

 

Изменение  918 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

Когато съвместното регулиране или 

саморегулирането се окажат 

неефективни, националните 

регулаторни органи може да 

упражнят своите ефективни 

правомощия. 

Or. fr 

 

Изменение  919 

Дитмар Кьостер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 
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членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30, и 

им предоставят ефективни 

правомощия в случай, че 

саморегулирането или съвместното 

регулиране не са ефективни. 

Or. en 

 

Изменение  920 

Ангелика Млинар, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

прозрачността, необходимостта, 

ефективността и 

пропорционалността на мерките, 

посочени в параграфи 2 и 3, които 

вземат доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на 

подходящи национални органи, които 

може да бъдат органите, определени в 

съответствие с член 30. 

Or. en 

 

Изменение  921 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 4. Държавите членки създават 
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необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

необходимите механизми за оценка на 

прозрачността, необходимостта, 

пропорционалността и пригодността 

на мерките, посочени в параграфи 2 и 3, 

които вземат доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове. Държавите членки 

възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

Or. en 

 

Изменение  922 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за докладване 

относно резултатите и 

ефективността на мерките, взети 

съгласно параграфи 2 и 2а. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се отнася за предложения параграф 2а в резултат на бъдещото 

преномериране. 

 

Изменение  923 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 

на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, 

определени от приложимото право на 

Съюза, като например (когато е 

уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  924 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 

на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, 

определени от приложимото право на 

Съюза, като например (когато е 

уместно) условията, определени в 

заличава се 
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членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  925 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 

на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, 

определени от приложимото право на 

Съюза, като например (когато е 

уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  926 

Ангелика Млинар, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова, 

Фредрик Федерлей 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание, при условие 

че всяка взета за целите на 

настоящата директива мярка за 

ограничаване на онлайн 

разпространението или 

предоставянето по друг начин на 

незаконно съдържание на 

обществеността е в съответствие с 

Хартата на основните права, 

ограничена е до необходимото и 

пропорционалното и е изпълнена въз 

основа на предварително съдебно 

разрешение. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 

определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  927 

Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/EО 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 5. Когато приемат мерки във връзка 
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на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, 

определени от приложимото право на 

Съюза, като например (когато е 

уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

със съдържание, обявено за незаконно 

от съда, държавите членки спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  928 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 

на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки запазват 

правото си да налагат по-строги мерки 

по отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 

определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС. 

Or. en 
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Изменение  929 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 

определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Когато приемат 

такива мерки, те спазват условията, 

определени от приложимото право на 

Съюза, като например (когато е 

уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата директива не следва да излиза извън това, което е определено в 

Директива 2000/31/ЕО. 

 

Изменение  930 

Дитмар Кьостер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат 

на доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

5. Държавите членки запазват 

правото си да налагат по-подробни или 

по-строги мерки, по-специално но не 
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които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

само по отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 

определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  931 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да 

налагат по-строги мерки по 

отношение на незаконното съдържание. 

Когато приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки запазват 

правото си да налагат по-прецизирани 

или по-строги мерки на доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, по-специално по 

отношение на незаконното съдържание. 

Когато приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

Or. fr 

 

Изменение  932 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки може да 

налагат на доставчиците на платформи 

за споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

Or. fr 

 

Изменение  933 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки 

гарантират, че са налични механизми 

за подаване на жалби и за правна 

защита с цел уреждане на спорове 

между потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Преместен и изменен с член 28а, параграф 2, алинея 2, буква е). 

 

Изменение  934 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки 

гарантират, че са налични механизми 

за подаване на жалби и за правна 

защита с цел уреждане на спорове 

между потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  935 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, 

че са налични механизми за подаване 

на жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

6. Държавите членки въвеждат 

под тяхната юрисдикция 

административни механизми за 

подаване на жалби и за правна защита, в 

съответствие със свободите и 
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платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

правата, залегнали в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 
с цел уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. Тази разпоредба не 

засяга гражданскоправни и 

наказателноправни средства за 

защита съгласно националното 

законодателство. 

Or. en 

 

Изменение  936 

Марита Улвског, Юте Гутеланд, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс Нилсон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични механизми за подаване на 

жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

6. Държавите членки гарантират, че 

са публично оповестени и налични 

механизми за подаване на жалби и за 

правна защита с цел уреждане на 

спорове между потребители и 

доставчици на платформи за споделяне 

на видеоклипове, свързани с 

прилагането на подходящите мерки, 

посочени в параграфи 1 и 2. 

Or. en 

 

Изменение  937 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични механизми за подаване на 

жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични ефективни механизми за 

подаване на жалби и за правна защита с 

цел уреждане на спорове между 

потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

Or. en 

 

Изменение  938 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA 

насърчават доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да обменят най-добри 

практики в областта на системите 

за съвместно регулиране в Съюза. Ако 

е уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  939 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

7. Държавите членки, Комисията 

и ERGA насърчават доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да обменят най-добри 

практики в областта на системите за 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, държавите членки си 

сътрудничат при разработването на 

кодекси за поведение с насърчаваща 

стойност на равнището на Съюза, 

като Комисията може да играe 

координираща роля, ако е необходимо. 

Or. fr 

 

Изменение  940 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

Комисията публикува тези най-добри 

практики по ефективен и лесно 

достъпен начин. 

Or. en 
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Изменение  941 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси 

за поведение на равнището на Съюза. 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове да обменят най-добри 

практики в областта на системите за 

съвместно регулиране в Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  942 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на доброволни 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  943 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи 

за споделяне на видеоклипове или, ако 

е уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в 

това отношение, представят на 

Комисията проекти на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза и 

изменения на съществуващите 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза. Комисията може да изиска от 

ERGA да представи становище по 

тези проекти, изменения или 

разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези 

кодекси за поведение. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  944 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи 

за споделяне на видеоклипове или, ако 

е уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в 

това отношение, представят на 

Комисията проекти на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза и 

изменения на съществуващите 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза. Комисията може да изиска от 

заличава се 
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ERGA да представи становище по 

тези проекти, изменения или 

разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези 

кодекси за поведение. 

Or. en 

Обосновка 

Вж. член -2. 

 

Изменение  945 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези 
кодекси за поведение. 

8. Съгласно член 4, параграф 7 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията гарантира преди 

тяхното приемане, че проектите на 

инициативи на Съюза за съвместно 

регулиране и саморегулиране и 

измененията или разширенията на 

съществуващи кодекси за поведение на 

ЕС са ефективно и лесно достъпни за 

обществеността. 

Or. en 
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Изменение  946 

Андрю Луър, Ангел Джамбазки, Ема Маккларкин, Вики Форд, Даниел Далтон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да 

представи становище по тези 

проекти, изменения или разширения 

на тези кодекси за поведение. 

Комисията може да даде подходяща 

публичност на тези кодекси за 

поведение. 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение и 

изменения на съществуващите кодекси 

за поведение. Комисията осигурява 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение с цел да се насърчава 

обменът на най-добрите практики. 

Or. en 

 

Изменение  947 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28а – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на държавите 

членки проекти на кодекси за поведение 
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равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

на равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Държавите 

членки може да изискат от ERGA да 

представи становище по тези проекти, 

изменения или разширения на тези 

кодекси за поведение. Държавите 

членки и субсидиарно Комисията може 

да дадат подходяща публичност на 

тези кодекси за поведение. 

Or. fr 

 

Изменение  948 

Дита Харанзова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на доброволни кодекси за 

поведение на равнището на Съюза и 

изменения на съществуващите 

доброволни кодекси за поведение на 

равнището на Съюза. Комисията може 

да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

Or. en 

 

Изменение  949 

Яна Том, Мария Тереса Хименес Барбат, Илхан Кючюк, Марю Лауристин, Хану 

Такула, Мортен Льокегор, Кая Калас 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията дава подходяща 

публичност на тези кодекси за 

поведение. 

Or. en 

 

Изменение  950 

Марита Улвског, Юте Гутеланд, Йенс Нилсон, Оле Лудвигсон, Анна Хед 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

изисква от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 
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или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

Or. en 

 

Изменение  951 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. Държавите членки се уверяват, 

че доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове поемат 

същите задължения като 

доставчиците на медийни услуги, в 

съответствие с разпоредбите, 

предвидени в членове 9 – 11 за 

аудиовизуалните търговски 

съобщения, предоставени в тяхната 

платформа, като се има предвид че: 

 – са основани на икономически 

модел, подобен на този на 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги, 

 – са включени в продажбата и 

позиционирането на аудиовизуални 

търговски съобщения, 

 – или участват в 

произтичащите от тях оперативни 

приходи. 

Or. fr 

 

Изменение  952 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28a – параграф 8a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. Доколкото доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове участват в продажбата 

или позиционирането на 

аудиовизуални търговски съобщения, 

държавите членки гарантират, че те 

поемат същите задължения като 

доставчиците на медийни услуги по 

отношение на изискванията на 

членове 9 – 11 за аудиовизуални 

търговски съобщения, спонсориране и 

позициониране на продукти върху 

техните платформи. 

Or. en 

 

Изменение  953 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 

установени на тяхна територия, но 

които имат или дружество майка, или 

дъщерно дружество, установено на 

тяхна територия, или които са част от 

група, от която друг субект е 

установен на тяхна територия, се 

считат за установени на тяхна територия 

за целите на член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕИО. 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове: 

 a) които не са установени на тяхна 

територия, но които имат или дружество 
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майка, или дъщерно дружество, 

установено на тяхна територия, 

 б) които са установени в друга 

държава членка, като в същото време 

са насочени към аудитория на тяхна 

територия, се считат за установени на 

тяхна територия за целите на член 3, 

параграф 1 от Директива 2000/31/ЕИО. 

Or. fr 

 

Изменение  954 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 

установени на тяхна територия, но 

които имат или дружество майка, или 

дъщерно дружество, установено на 

тяхна територия, или които са част от 

група, от която друг субект е установен 

на тяхна територия, се считат за 

установени на тяхна територия за 

целите на член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕИО. 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, които не са установени 

на тяхна територия, но които имат или 

дружество майка, или дъщерно 

дружество, установено на тяхна 

територия, или които са част от група, 

от която друг субект е установен на 

тяхна територия, се считат за 

установени на тяхна територия за 

целите на член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕИО. 

Or. en 

 

Изменение  955 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на прилагането на първа 

алинея, ако дружеството майка, 

дъщерното дружество или другият 

субект от групата са установени в 

различни държави членки, 

доставчикът се счита за установен в 

държавата членка, в която е 

установено неговото дружество 

майка, или, ако то не е установено в 

държава членка — там, където е 

установено неговото дъщерно 

дружество, или, ако то също не е 

установено в държава членка — на 

мястото на установяване на другия 

субект от групата. 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  956 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на прилагането на втора 

алинея, ако има няколко дъщерни 

дружества, всяко от които е 

установено в различна държава 

членка, или, ако има няколко други 

субекти от групата, всеки от които е 

установен в различна държава членка, 

съответните държави членки 

гарантират, че доставчикът 

определя в коя от тези държави 

членки той се счита за установен. 

заличава се 

Or. fr 
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Изменение  957 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на прилагането на втора 

алинея, ако има няколко дъщерни 

дружества, всяко от които е установено 

в различна държава членка, или, ако има 

няколко други субекти от групата, всеки 

от които е установен в различна 

държава членка, съответните държави 

членки гарантират, че доставчикът 

определя в коя от тези държави членки 

той се счита за установен. 

За целите на прилагането на втора 

алинея, ако има няколко дъщерни 

дружества, всяко от които е установено 

в различна държава членка, или, ако има 

няколко други субекти от групата, всеки 

от които е установен в различна 

държава членка, съответните държави 

членки гарантират, че доставчикът ясно 

и бързо декларира в коя от тези 

държави членки той се счита за 

установен. Тази декларация не се 

променя по време на календарната 

година. 

Or. en 

 

Изменение  958 

Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Жан-Мари Кавада, Луи Мишел, Фредерик 

Рийс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на прилагането на втора 

алинея, ако има няколко дъщерни 

дружества, всяко от които е установено 

в различна държава членка, или, ако има 

няколко други субекти от групата, всеки 

от които е установен в различна 

държава членка, съответните 

държави членки гарантират, че 

За целите на прилагането на втора 

алинея, ако има няколко дъщерни 

дружества, всяко от които е установено 

в различна държава членка, или, ако има 

няколко други субекти от групата, всеки 

от които е установен в различна 

държава членка, се счита, че 

платформата е установена в 
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доставчикът определя в коя от тези 

държави членки той се счита за 

установен. 

държавата членка, в която работи 

по-голямата част от работната 

сила. 

Or. en 

Обосновка 

Даването на възможност на платформите за споделяне на видеоклипове да избират 

държавата членка, в която да се считат за установени по силата на настоящата 

директива, би било непропорционално, тъй като ще позволи да се търси най-

благоприятната правна система. Местонахождението на по-голямата част от 

работната сила е ясен и надежден критерий, за да се определи къде е установена 

платформата в Съюза. 

 

Изменение  959 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, установени на тяхната 

територия, както и критериите, 

изложени в член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕО, както и в 

параграф 1, въз основа на които е 

основана тяхната юрисдикция. Те 

редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи имат 

достъп до тази информация.; 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, установени на тяхната 

територия, както и критериите, 

изложени в член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕО, както и в 

параграф 1, въз основа на които е 

основана тяхната юрисдикция. Те 

редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи и 

обществеността имат лесен и 

ефективен достъп до тази 

информация.; 

Or. en 
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Изменение  960 

Силви Гийом, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, установени на тяхната 

територия, както и критериите, 

изложени в член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕО, както и в 

параграф 1, въз основа на които е 

основана тяхната юрисдикция. Те 

редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи имат 

достъп до тази информация.; 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, установени или считани 

за установени на тяхната територия, 

съгласно критериите, изложени в 

параграф 1, въз основа на които е 

основана тяхната юрисдикция. Те 

редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи имат 

достъп до тази информация.; 

Or. fr 

 

Изменение  961 

Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Жан-Мари Кавада, Луи Мишел, Фредерик 

Рийс, Андреа Бочкор 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28б – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Ако при прилагането на 

параграф 1 засегнатите държави 

членки не постигнат съгласие 

относно държавата членка, която 

притежава юрисдикция, те отнасят 

въпроса на вниманието на Комисията 

без неоснователно забавяне. 

Комисията може да поиска от ERGA 

да представи становище по въпроса в 

рамките на 15 работни дни от 
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подаването на искането на 

Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като платформите за споделяне на видеоклипове обикновено са насочени към 

аудитории в целия Съюз, между държавите членки би могло да има разногласия по 

отношение на определянето на компетентните държави членки за целите на 

настоящата директива. Поради това Комисията следва да може да предприема 

действия с цел определяне на държавата членка, която има юрисдикция, както прави 

за други аудиовизуални медийни услуги съгласно член 3. 

 

Изменение  962 

Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28ба (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Вмъква се следният член: 

 „Член 28ба 

 Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове под тяхна 

юрисдикция осигуряват лесен, 

директен и постоянен достъп на 

получателите на услугата най-малко 

до следната информация: 

 a) името на доставчика на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове; 

 б) географския адрес, на който 

доставчикът на платформа за 

споделяне на видеоклипове е 

установен; 

 в) данни за доставчика на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове, включително адреса на 

електронната му поща или сайта му 
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в интернет, които позволяват 

установяване на бърз, пряк и 

ефективен контакт с него; 

 г) държавата членка, която има 

юрисдикция спрямо доставчиците на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове и компетентните 

регулаторни орган или надзорни 

органи; 

 д) данни за собствеността на 

доставчика на платформа за 

споделяне на видеоклипове, 

включително информация за 

собствениците с най-значителен дял 

в доставчика.“ 

Or. en 

Обосновка 

Целта е да се хармонизират задълженията за предоставяне на информация на 

доставчиците на платформа за споделяне на видеоклипове с наложените на 

доставчиците на аудиовизуални медийни услуги задължения. 

Изменение  963 

Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19б (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28бб (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19б) Вмъква се следният член: 

 „Член 28бб 

 Държавите членки гарантират, че 

аудиовизуалните търговски 

съобщения, предоставяни от 

доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове под 

тяхната юрисдикция, отговарят на 

изискванията, предвидени в член 9, 

параграф 1, член 10 и член 11.“ 



 

PE592.350v01-00 54/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

Or. en 

Обосновка 

Целта е да се въведат основни задължения в областта на търговските съобщения, 

разпространявани на платформи. Тези задължения се хармонизират със 

задълженията в тази област, наложени на аудиовизуалните медийни услуги по заявка. 

 

Изменение  964 

Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19в (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28бв (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19в) Вмъква се следният член: 

 „Член 28бв 

 1. Държавите членки 

гарантират, че услугите на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, предоставяни от 

доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове под тяхна 

юрисдикция, насърчават достъпа до 

европейски произведения, когато това 

е осъществимо и с подходящи 

средства. Такова насърчаване би 

могло, наред с другото, да бъде 

свързано с дела и/или рекламата на 

европейските произведения в 

програмния каталог, предлаган в 

рамките на услугата на платформа за 

споделяне на видеоклипове. 

 2. Държавите членки докладват 

на Комисията не по-късно от [дата – 

не по-късно от три години след 

приемането] и на всеки четири 

години след това относно 

изпълнението на параграф 1. 

 3. Въз основа на предоставената 

от държавите членки информация и 

на независимо проучване, Комисията 
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докладва пред Европейския парламент 

и пред Съвета относно прилагането 

на параграф 1, като взема предвид 

пазарните и технологични новости и 

целта за културно многообразие.“ 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се въведат минимални задължения на платформата за 

насърчаване на европейски произведения. Предложението налага много по-ниски 

изисквания, отколкото действащата директива налага на доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги по заявка, от които в момента вече се изисква да 

инвестират в създаването на такива произведения. Както е предложено, 

платформите ще рекламират само европейски произведения, публикувани от 

потребители. 

 

Изменение  965 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква a 

 

Текст в сила Изменение 

 (19a) В член 29, параграф 2, буква а) 

се заменя със следното: 

a) да улесни ефективното прилагане 

на настоящата директива посредством 

редовни консултации по всички 

практически проблеми, произтичащи от 

нейното прилагане, и по-специално от 

прилагането на член 2, както и по 

всички въпроси, за които обменът на 

мнения се смята за полезен; 

a) да улесни ефективното прилагане 

на настоящата директива посредством 

редовни консултации по всички 

практически проблеми, произтичащи от 

нейното прилагане, и по-специално от 

прилагането на член 2; 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 2, буква а) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 
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Изменение  966 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19б (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква б 

 

Текст в сила Изменение 

 (19б) В член 29, параграф 2, буква б) 

се заменя със следното: 

б) да дава по собствена инициатива 

становища или по искане на 

Комисията относно изпълнението от 

държавите членки на настоящата 

директива; 

б) да дава по собствена инициатива 

или по искане на Комисията или на 

ERGA становища относно 

изпълнението на настоящата директива 

от държавите членки; 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 2, буква б) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  967 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19в (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква г 

 

Текст в сила Изменение 

 (19в) В член 29, параграф 2, буква г) 

се заменя със следното: 

г) да обсъжда резултатите от 

редовните консултации, които 

Комисията води с представителите на 

организациите на радио- и 

телевизионни оператори, 

продуценти, потребители, 

производители, доставчици на услуги 

и синдикати, и творческата 

общност; 

г) да обсъжда резултатите от 

редовните консултации, които 

Комисията води с всички 

заинтересовани страни, участващи в 

изпълнението на настоящата 

директива; 

Or. en 
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(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 2, буква г) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  968 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19г (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква д 

 

Текст в сила Изменение 

 (19г) В член 29, параграф 2, буква д) 

се заменя със следното: 

д) да улеснява обмена на 

информация между държавите членки и 

Комисията относно положението и 

развитието на регулаторните дейности, 

аудиовизуалните медийни услуги, като 

се взема предвид аудио-визуалната 

политика на Съюза, както и 

съответното развитие в 

техническата област; 

д) да улеснява обмена на 

информация между държавите членки и 

Комисията относно положението и 

развитието на регулаторните дейности 

във връзка с аудиовизуалните медийни 

услуги; 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 2, буква д) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  969 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19д (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква е 

 

Текст в сила Изменение 

 (19д) В член 29, параграф 2, буква е) 

се заменя със следното: 

е) да проучи всяко развитие, 

настъпило в сектора, по което 

обменът на мнения изглежда полезен. 

е) да обсъди или проучи всеки 

регулаторен или технически въпрос 

или всяко развитие, възникнали в 
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сектора в Съюза или в трети държави, 

по които обменът на мнения изглежда 

полезен. 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 2, буква е) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  970 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19е (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 (19е) В член 29 се добавя следният 

параграф: 

 „2a. Контактният комитет 

определя и публикува своя процедурен 

правилник. Обсъжданията, обменът 

на мнения и становищата на 

контактния комитет вземат 

предвид аудиовизуалната политика на 

Съюза. Те се предоставят на 

разположение на обществеността по 

лесно достъпен и прозрачен начин, с 

изключение на надлежно обосновани 

искания на неговите членове за 

поверително обработване на 

чувствителна информация.“ 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт, която не е посочена 

в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  971 

Петра Камереверт, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова) 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (19a) В член 29, параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1. Под егидата на Комисията се 

създава контактен комитет. Той се 

състои от представители на 

компетентните органи на държавите 

членки. Комитетът се председателства 

от представител на Комисията и 

заседава по негова инициатива или по 

искане на делегацията на държава-

членка. 

1. Под егидата на Комисията се 

създава контактен комитет. Той се 

състои от представители на 

компетентните служби или органи на 

държавите членки и от четирима 

членове на Европейския парламент 

като наблюдатели, назначени за три 

години. Комитетът се председателства 

от представител на Комисията и 

заседава по негова инициатива или по 

искане на делегацията на държава-

членка. 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 1 – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

Изменение  972 

Петра Камереверт, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 2 – буква е 

 

Текст в сила Изменение 

 (19a) В член 29, параграф 2, буква е) 

се заменя със следното: 

е) да проучи всяко развитие, 

настъпило в сектора, по което обменът 

на мнения изглежда полезен.“ 

е) да проучи и предоставя 

становища на Комисията относно 
всяко развитие, настъпило в сектора, по 

което обменът на мнения изглежда 

полезен.“ 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 
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параграф 1, буква е) – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  973 

Ираче Гарсия Перес 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Мери Хънибол 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (19a) В член 29 параграф 1 се заменя 

със следното: 

„1. Под егидата на Комисията се създава 

контактен комитет. Той се състои от 

представители на компетентните органи 

на държавите членки. Комитетът се 

председателства от представител на 

Комисията и заседава по негова 

инициатива или по искане на 

делегацията на държава членка.“ 

„1. Под егидата на Комисията се създава 

контактен комитет. Той се състои от 

представители на компетентните органи 

на държавите членки. Комитетът се 

председателства от представител на 

Комисията и заседава по негова 

инициатива или по искане на 

делегацията на държава членка. В 

състава на контактния комитет се 

спазва равенството между половете.“ 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29, 

параграф 1 – която не е посочена в предложението на Комисията.) 

 

Изменение  974 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 20 

Директива 2010/13/ЕС 

Глава ХI – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ НА 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ; 

РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ И СЛУЖБИ 

НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ; 

Or. en 
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Изменение  975 

Луиз Бурс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Член 30 се заменя със следното: заличава се 

„Член 30  

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че 

тези органи са юридически 

самостоятелни и функционално 

независими от всеки друг публичен 

или частен орган. Това не засяга 

възможността за държавите членки 

да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори.  

 

2. Държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи упражняват 

своите правомощия безпристрастно 

и прозрачно и в съответствие с 

целите на настоящата директива, 

по-специално медийния плурализъм, 

културното многообразие, защитата 

на потребителите, вътрешния пазар 

и насърчаването на лоялна 

конкуренция.  

 

Националните регулаторни органи не 

търсят, нито приемат указания от 

друг орган във връзка с упражняването 

на възложените им задачи съгласно 

националното право за прилагане на 

правото на Съюза. Това не пречи на 

упражняването на надзор съгласно 

националното конституционно 

право.  
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3. Компетентностите и 

правомощията на независимите 

регулаторни органи, както и 

начините за засилване на тяхната 

отговорност, се определят ясно в 

законодателството.  

 

4. Държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи притежават 

подходящи правомощия за 

правоприлагане с цел ефективно 

изпълнение на техните функции.  

 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на 

националния регулаторен орган, 

могат да бъдат освобождавани само 

ако вече не изпълняват условията, 

изисквани за изпълнение на техните 

задължения, определени 

предварително в националното право. 

Решението за освобождаване се 

оповестява публично, като се 

предоставя изложение на причините.  

 

6. Държавите членки 

гарантират, че независимите 

национални регулаторни органи имат 

отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват 

публично. Държавите членки също 

така гарантират, че националните 

регулаторни органи разполагат с 

достатъчно финансови и човешки 

ресурси, които им позволяват да 

изпълняват възложената им задача и 

активно да участват във и да дават 

своя принос за ERGA.  

 

7. Държавите членки 

гарантират, че на национално 

равнище съществуват ефективни 

механизми, в рамките на които всеки 

потребител или доставчик на 

медийни услуги или на платформа за 

споделяне на видеоклипове, който е 

засегнат от решение на национален 

регулаторен орган, има правото да 
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обжалва решение пред апелативен 

орган. Апелативният орган е 

независим от страните, участващи в 

обжалването.  

Този апелативен орган, който следва 

да бъде съдилище, притежава 

подходящите експертни знания, за да 

може ефективно да изпълнява 

функциите си. Държавите членки 

гарантират, че същността на спора 

се отчита надлежно и действа 

ефективен механизъм за обжалване.  

 

В зависимост от резултата от 

обжалването, решението на 

националния регулаторен орган 

остава в сила, освен ако не са 

приложени временни мерки в 

съответствие с националното 

законодателство.“ 

 

Or. en 

 

Изменение  976 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

1. Всяка държава членка може 

съгласно националното 

законодателство да определя 

независими национални регулаторни 

органи или еквивалентни публични 

служби за прилагането на 

настоящата директива. Държавите 

членки гарантират, че определените 

независими регулаторни органи или 

еквивалентни публични служби са 

юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 
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членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

Or. en 

 

Изменение  977 

Джули Уорд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни 

и функционално независими от всеки 

друг публичен или частен орган. Това 

не засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи, 

доколкото това е необходимо за 

прилагането на настоящата 

директива. Държавите членки 

гарантират, че тези органи са 

юридически отделени от 

правителството и функционално 

независими от всеки друг публичен или 

частен орган. Това не засяга 

възможността за държавите членки да 

създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

Or. en 

 

Изменение  978 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 1. Всяка държава членка определя 
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един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

един или повече независими 

национални регулаторни органи, за да 

контролират правилното прилагане 

на настоящата директива. Държавите 

членки гарантират, че тези органи са 

юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

Or. en 

 

Изменение  979 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни 

и функционално независими от всеки 

друг публичен или частен орган. Това 

не засяга възможността за 

държавите членки да създават 

регулатори, които да упражняват 

надзор над различни сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

регулаторни служби и органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически независими от 

властта или влиянието на 

правителството и функционално 

независими от всеки друг публичен или 

частен орган. 

Or. en 

 

Изменение  980 

Ангелика Млинар, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Кая Калас, Филиз 

Хюсменова, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от 

правителствата и от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

Or. en 

 

Изменение  981 

Дитмар Кьостер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни 

от правителството и функционално 

независими от всеки друг публичен или 

частен орган. Това не засяга 

възможността за държавите членки да 

създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

Or. en 
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Изменение  982 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално независими от всеки друг 

публичен или частен орган. Това не 

засяга възможността за държавите 

членки да създават регулатори, които да 

упражняват надзор над различни 

сектори. 

1. Всяка държава членка определя 

един или повече независими 

национални регулаторни органи. 

Държавите членки гарантират, че тези 

органи са юридически самостоятелни и 

функционално и ефективно независими 

от всеки друг публичен или частен 

орган. Това не засяга възможността за 

държавите членки да създават 

регулатори, които да упражняват надзор 

над различни сектори. 

Or. en 

 

Изменение  983 

Ангелика Млинар, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Филиз Хюсменова 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 1a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки 

гарантират, че процесът на 

номиниране на ръководителя на 

национален регулаторен орган или 

членовете на колективния орган, 

изпълняващ тази функция в рамките 

на национален регулаторен орган, е 

прозрачен и гарантира необходимата 

степен на независимост за 

изпълнение на неговите функции. 

Or. en 
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Изменение  984 

Джули Уорд, Силви Гийом 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, 

достъпността на аудиовизуалните 

услуги, вътрешния пазар и 

насърчаването на лоялна конкуренция. 

На националните регулаторни органи 

може да бъде поверена ролята на 

допълнителни звена за подаване на 

жалби за получателите на услуга. 

Or. en 

 

Изменение  985 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

Държавите членки гарантират, че 

независимите национални 
регулаторни органи или еквивалентни 

публични служби упражняват своите 

компетентности безпристрастно и 

прозрачно и в съответствие с целите на 

настоящата директива, по-специално 
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защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защитата на 

потребителите, достъпността на 

аудиовизуалните медийни услуги, 

защитата на лоялната конкуренция 

на вътрешния пазар и изпълнение на 

задълженията за извършване на 

обществена услуга. 

Or. en 

 

Изменение  986 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. Държавите членки 

може да възлагат на националните 

регулаторни органи допълнителни 

правомощия, ако счетат това за 

необходимо, в съответствие с тези 

цели. 

Or. en 

 

Изменение  987 

Ираче Гарсия Перес 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Мери Хънибол 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. Без да се засяга 

структурната организация на 

националните регулаторни органи, 

държавите членки спазват 

равенството между половете. 

Or. en 

 

Изменение  988 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни служби и 

органи упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното и 

регионалното многообразие, 

опазването на езика, защитата на 

потребителите, вътрешния пазар и 

насърчаването на лоялна конкуренция. 

Or. en 
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Изменение  989 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, 

достъпността на аудиовизуалните 

медийни услуги, вътрешния пазар и 

насърчаването на лоялна конкуренция. 

Or. en 

 

Изменение  990 

Ангелика Млинар, Сурая Пост, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Яна Том, 

Филиз Хюсменова, Сесил Кашету Киенге, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, вътрешния 

пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

упражняват своите правомощия 

безпристрастно и прозрачно и в 

съответствие с целите на настоящата 

директива, по-специално медийния 

плурализъм, недискриминацията, 

културното многообразие, защитата на 

потребителите, вътрешния пазар и 

насърчаването на лоялна конкуренция. 
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Or. en 

 

Изменение  991 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

търсят, нито приемат указания от друг 

орган във връзка с упражняването на 

възложените им задачи съгласно 

националното право за прилагане на 

правото на Съюза. Това не пречи на 

упражняването на надзор съгласно 

националното конституционно право. 

Независимите национални 
регулаторни органи не търсят, нито 

приемат указания от друг орган във 

връзка с упражняването на възложените 

им задачи съгласно националното право 

за прилагане на правото на Съюза. Това 

не пречи на упражняването на надзор 

съгласно националното конституционно 

право. Независимите национални 

регулаторни органи делегират 

представител на високо равнище за 

участието в дейностите на ERGA 

съгласно член 30а, параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  992 

Яна Том, Мария Тереса Хименес Барбат, Илхан Кючюк, Хану Такула 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

търсят, нито приемат указания от друг 

орган във връзка с упражняването на 

възложените им задачи съгласно 

националното право за прилагане на 

правото на Съюза. Това не пречи на 

упражняването на надзор съгласно 

Националните регулаторни органи не 

търсят, нито приемат указания от друг 

орган, публичен или частен, във връзка 

с упражняването на възложените им 

задачи съгласно националното право за 

прилагане на правото на Съюза. Това не 

пречи на упражняването на надзор 
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националното конституционно право. съгласно националното конституционно 

право. 

Or. en 

 

Изменение  993 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „2a. Членовете на независимите 

национални регулаторни органи или 

еквивалентни публични служби се 

избират публично между лица с 

обективно доказан голям 

професионален опит и 

компетентност в тази област. През 

седемте години преди назначаването 

те не трябва да са заемали държавна 

длъжност, изборна длъжност на 

никакво равнище, назначения или 

друга служба в политически партии. 

По време на мандата членовете на 

независимите национални 

регулаторни органи не участват 

пряко или непряко в никаква 

професионална или консултантска 

дейност, не изпълняват длъжността 

директор и не работят в публични 

или частни субекти, не заемат 

публични длъжности от какъвто и да 

било вид и нямат преки или косвени 

интереси в дружества, действащи в 

същата област като националния 

регулаторен орган.“ 

Or. en 

 

Изменение  994 

Изабела Адинолфи 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентностите и 

правомощията на независимите 

регулаторни органи, както и начините за 

засилване на тяхната отговорност, се 

определят ясно в законодателството. 

3. Компетентностите на 

независимите национални регулаторни 

органи или еквивалентни публични 

служби, както и начините за засилване 

на тяхната отговорност, се определят 

ясно в законодателството. Те може да 

включват делегирането на 

специфични изпълнителни 

правомощия, когато е прието като 

необходимо за прилагането на 

настоящата директива. 

Or. en 

 

Изменение  995 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки гарантират, че 

националните регулаторни органи 

притежават подходящи правомощия 

за правоприлагане с цел ефективно 

изпълнение на техните функции. 

4. Когато държавите членки 

възлагат изпълнителни правомощия 

за правоприлагане във връзка с 

прилагането на настоящата 

директива на независими национални 

регулаторни органи или еквивалентни 

публични служби, те трябва да 
гарантират, че тези правомощия се 

упражняват при строго зачитане на 

свободите и правата, залегнали в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

Or. en 
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Изменение  996 

Джули Уорд, Силви Гийом 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „4a. Държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи определят единно 

и публично достъпно звено за 

контакт за информация и жалби 

относно въпросите, свързани с 

достъпността, посочени в член 7. 

Това звено за контакт има право: 

 i) да повишава осведомеността 

за правата на зрителите по 

отношение на достъпността; 

 ii) да извършва проучвания и 

консултации за наблюдение на 

спазването на изискванията за 

достъпност; 

 iii) да издава препоръки на 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги за подобряване на 

качеството на услугите им за 

достъп; 

 iv) да приема стандарти, когато 

има такива, за гарантиране на 

оперативна съвместимост на 

телевизионни услуги и оборудване, 

което дава възможност на 

потребителите да приемат, 

декодират и показват услуги за 

достъп за хора с увреждания, и да 

задължава да се използват такива 

стандарти. При определянето на 

стандарти за оборудването следва да 

се провеждат консултации с 

организации, представляващи хората 

с увреждания, доставчици на 

аудиовизуални медийни услуги и 
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производители на оборудване; 

 v) да разглежда жалби на 

зрителите по отношение на 

достъпността и съответно да 

упражнява правомощията си за 

правоприлагане.“ 

Or. en 

 

Изменение  997 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „4a. Държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи отговарят за 

предоставянето и подновяването на 

лицензите за излъчване. Основните 

условия и критерии, уреждащи 

предоставянето и подновяването на 

лицензи за излъчване, са ясно 

определени в националното 

законодателство. Правилата, 

уреждащи процедурата за 

предоставяне и подновяване на 

лицензи за излъчване, са ясни и точни 

и се прилагат по открит, прозрачен и 

безпристрастен начин, а решенията 

се публикуват. Поканите за търгове 

също се публикуват и определят 

условията, които трябва да бъдат 

изпълнени от кандидатите, и 

съдържанието на заявлението за 

лиценз. Критериите за определяне на 

общия брой лицензи, които ще бъдат 

предоставени, са ясни, прозрачни и 

отразяват технологичните 

възможности и напредък.“ 

Or. en 
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Изменение  998 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „4a. Държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи и служби 

определят единно и публично 

достъпно звено за контакт за 

информация и жалби относно 

въпросите, свързани с достъпността, 

посочени в член 7.“ 

Or. en 

Обосновка 

В подкрепа на изпълнението на изискванията за достъпност. 

 

Изменение  999 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 4б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „4б. Държавите членки 

установяват в националното 

законодателство процедурата за 

назначаване на ръководителя на 

националния регулаторен орган или 

членовете на колективния орган, 

изпълняващ тази функция. 

Държавите членки гарантират, че 

процедурата е открита за всички 

заинтересовани лица, поканата за 
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изразяване на интерес се оповестява 

публично и професионалните 

изисквания отразяват задачите, 

които ще се изпълняват.“ 

Or. en 

 

Изменение  1000 

Милан Звер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на 

националния регулаторен орган, 

могат да бъдат освобождавани само 

ако вече не изпълняват условията, 

изисквани за изпълнение на техните 

задължения, определени 

предварително в националното право. 

Решението за освобождаване се 

оповестява публично, като се 

предоставя изложение на причините. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1001 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 
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колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. Продължителността на 

мандата на ръководителя на 

национален регулаторен орган или 

членовете на колегиалния орган, 

който изпълнява тази функция, се 

определя предварително в 

националното законодателство и по 

никакъв начин не се променя преди 

приключването му. 

Or. en 

 

Изменение  1002 

Ангелика Млинар, София ин 'т Велд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право, и въз основа на 

обосновано предварително 

уведомление. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 
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причините. 

Or. en 

 

Изменение  1003 

Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Жан-Мари Кавада, Тадеуш Звефка, Луи 

Мишел 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на националния 

регулаторен орган, могат да бъдат 

освобождавани само ако вече не 

изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Надлежно 

обоснованото решение за 

освобождаване се оповестява публично, 

като на обществеността се 

предоставя изложение на причините. 

Or. en 

Обосновка 

Предвид потенциалното въздействие на освобождаването на ръководителя на 

национален регулаторен орган е необходимо да се засили публичността и да се 

гарантира, че това решение е мотивирано, т.е. надлежно обосновано. 

 

Изменение  1004 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ръководителят на национален 

регулаторен орган или членовете на 

колегиалния орган, който изпълнява 

тази функция в рамките на 

националния регулаторен орган, могат 

да бъдат освобождавани само ако вече 

не изпълняват условията, изисквани за 

изпълнение на техните задължения, 

определени предварително в 

националното право. Решението за 

освобождаване се оповестява публично, 

като се предоставя изложение на 

причините. 

5. Членовете на независимия 

национален регулаторен орган или на 

еквивалентна публична служба, 

включително неговият ръководител, 
могат да бъдат освобождавани само ако 

вече не изпълняват условията, 

изисквани за изпълнение на техните 

задължения, определени предварително 

в националното право. Решението за 

освобождаване, включително 

изложение на причините, се 

оповестява публично по лесно 

достъпен и прозрачен начин. 

Or. en 

 

Изменение  1005 

Милан Звер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично. 

Държавите членки също така 

гарантират, че националните 

регулаторни органи разполагат с 

достатъчно финансови и човешки 

ресурси, които им позволяват да 

изпълняват възложената им задача и 

активно да участват във и да дават 

своя принос за ERGA. 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично. 

Or. en 
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Изменение  1006 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично. 

Държавите членки също така 

гарантират, че националните 

регулаторни органи разполагат с 

достатъчно финансови и човешки 

ресурси, които им позволяват да 

изпълняват възложената им задача и 
активно да участват във и да дават своя 

принос за ERGA. 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично по 

лесно достъпен и прозрачен начин. 

Държавите членки също така 

гарантират, че независимите 

национални регулаторни органи 

разполагат с достатъчно финансови и 

човешки ресурси, които им позволяват 

да упражняват възложените им 

компетентности, включително 

необходимите организационни 

механизми, даващи им възможност 
активно да участват във и да дават своя 

принос за ERGA. 

Or. en 

 

Изменение  1007 

Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Жан-Мари Кавада, Тадеуш Звефка, Луи 

Мишел 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично. 

Държавите членки също така 

гарантират, че националните 

регулаторни органи разполагат с 

6. Държавите членки гарантират, че 

независимите национални регулаторни 

органи имат отделни годишни бюджети. 

Бюджетите се оповестяват публично. 

Държавите членки също така 

гарантират, че националните 

регулаторни органи разполагат с 
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достатъчно финансови и човешки 

ресурси, които им позволяват да 

изпълняват възложената им задача и 

активно да участват във и да дават своя 

принос за ERGA. 

достатъчно финансови и човешки 

ресурси, които им позволяват да 

изпълняват възложената им задача и 

активно да участват във и ефективно да 

дават своя принос за задачите, 

изпълнявани от ERGA съгласно 

настоящата директива. 

Or. en 

Обосновка 

На националните регулаторни органи следва да се предоставят достатъчно ресурси, 

за да участват и ефективно да изпълняват задачите на ERGA 

 

Изменение  1008 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 6а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „6a. Държавите членки 

гарантират, че независимите 

национални регулаторни органи 

функционират по всяко време. Когато 

мандатът на ръководителя на 

национален регулаторен орган или на 

член на колегиалния орган, който 

изпълнява тази функция, приключи, 

длъжността веднага се попълва или 

ако това не стане, мандатът се 

удължава до официалното 

назначаване на заместник.“ 

Or. en 

 

Изменение  1009 

Дитмар Кьостер 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или доставчик 

на медийни услуги или на платформа за 

споделяне на видеоклипове, който е 

засегнат от решение на национален 

регулаторен орган, има правото да 

обжалва решение пред апелативен 

орган. Апелативният орган е независим 

от страните, участващи в обжалването. 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител, чийто лични 

права са пряко засегнати от 

аудиовизуалното медийно 

съдържание, или доставчик на медийни 

услуги или на платформа за споделяне 

на видеоклипове, който е засегнат от 

решение на национален регулаторен 

орган, има правото да обжалва решение 

пред апелативен орган. Апелативният 

орган е независим от страните, 

участващи в обжалването. 

Or. en 

 

Изменение  1010 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или 

доставчик на медийни услуги или на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове, който е засегнат от 
решение на национален регулаторен 

орган, има правото да обжалва 

решение пред апелативен орган. 

Апелативният орган е независим от 

страните, участващи в обжалването. 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни, бързи и достъпни 

механизми за обжалване на всяко 

решение на независим национален 

регулаторен орган или еквивалентна 

публична служба. Апелативният орган 

е независим от страните, участващи в 

обжалването, и наред с другото 

гарантира зачитането на 

принципите, установени в 

параграфи 2 и 4. 
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Or. en 

 

Изменение  1011 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или доставчик 

на медийни услуги или на платформа 

за споделяне на видеоклипове, който е 

засегнат от решение на национален 

регулаторен орган, има правото да 

обжалва решение пред апелативен 

орган. Апелативният орган е независим 

от страните, участващи в обжалването. 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или доставчик 

на аудиовизуални медийни услуги, 

който е засегнат от решение на 

национален регулаторен орган, има 

правото да обжалва решение пред 

апелативен орган. Апелативният орган е 

независим от страните, участващи в 

обжалването. 

Or. en 

 

Изменение  1012 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Този апелативен орган, който следва 

да бъде съдилище, притежава 

подходящите експертни знания, за да 

може ефективно да изпълнява 

функциите си. Държавите членки 

гарантират, че същността на спора 

се отчита надлежно и действа 

ефективен механизъм за обжалване. 

заличава се 



 

PE592.350v01-00 86/106 AM\1107683BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Изменение  1013 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В зависимост от резултата от 

обжалването, решението на 

националния регулаторен орган 

остава в сила, освен ако не са 

приложени временни мерки в 

съответствие с националното 

законодателство.; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1014 

Луиз Бурс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) вмъква се следният член 30a: заличава се 

„Член 30a  

1. С настоящото се създава 

групата на европейските регулатори 

за аудиовизуални медийни услуги 

(ERGA). 

 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните 

медийни услуги. Тези органи се 

представляват от ръководителите 

или от избрани представители на 
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високо равнище на националния 

регулаторен орган с основната 

отговорност да осъществяват надзор 

над аудиовизуалните медийни услуги 

или в случаите, в които няма 

национален регулаторен орган, от 

други представители, избрани 

посредством техните процедури. В 

заседанията на групата участва 

представител на Комисията. 

3. ERGA има следните задачи:  

а) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на последователното 

прилагане във всички държави членки 

на регулаторната рамка за аудио-

визуалните медийни услуги; 

 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудио-визуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел 

да съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се 

консултира с участници на пазара, 

потребители и крайни потребители, 

за да събере необходимата 

информация. 

 

в) да осигурява възможност за 

обмен на опит и добри практики при 

прилагането на регулаторната рамка 

за аудиовизуални медийни услуги; 

 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално 

по отношение на членове 3 и 4 от нея; 

 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, 

член 6а, параграф 3, член 9, 

параграфи 2 и 4, както и по всеки 

въпрос, свързан с аудиовизуалните 

медийни услуги, и по-специално 

защитата на непълнолетни лица и 

подбуждането към омраза.“; 
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4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема 

посредством акт за изпълнение 

процедурния правилник за ERGA.“; 

 

Or. en 

 

Изменение  1015 

Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните медийни 

услуги. Тези органи се представляват от 

ръководителите или от избрани 

представители на високо равнище на 

националния регулаторен орган с 

основната отговорност да осъществяват 

надзор над аудиовизуалните медийни 

услуги или в случаите, в които няма 

национален регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните медийни 

услуги, включително независимите 

регулаторни органи на поднационално 

равнище с пълни правомощия по 

отношение на аудиовизуалните 

медийни услуги. Тези органи се 

представляват от ръководителите или от 

избрани представители на високо 

равнище на националния регулаторен 

орган с основната отговорност да 

осъществяват надзор над 

аудиовизуалните медийни услуги или в 

случаите, в които няма национален 

регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

Or. es 

Обосновка 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 

reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 
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conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Изменение  1016 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните медийни 

услуги. Тези органи се представляват от 

ръководителите или от избрани 

представители на високо равнище на 

националния регулаторен орган с 

основната отговорност да осъществяват 

надзор над аудиовизуалните медийни 

услуги или в случаите, в които няма 

национален регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните медийни 

услуги, които може да включват 

регионалните независими 

регулаторни органи и служби с пълни 

компетенции в областта на 

аудиовизуалните медийни услуги. Тези 

органи се представляват от 

ръководителите или от избрани 

представители на високо равнище на 

националния регулаторен орган с 

основната отговорност да осъществяват 

надзор над аудиовизуалните медийни 

услуги или в случаите, в които няма 

национален регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  1017 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тя се състои от национални 

независими регулаторни органи в 

областта на аудиовизуалните 

медийни услуги. Тези органи се 

представляват от ръководителите 

или от избрани представители на 

високо равнище на националния 

регулаторен орган с основната 

отговорност да осъществяват надзор над 

аудиовизуалните медийни услуги или в 

случаите, в които няма национален 

регулаторен орган, от други 

представители, избрани посредством 

техните процедури. В заседанията на 

групата участва представител на 

Комисията. 

2. Тя се състои от независими 

национални регулаторни органи или 

еквивалентни публични служби с 

основната отговорност да осъществяват 

надзор над аудиовизуалните медийни 

услуги по смисъла на член 29. Всеки 

независим национален регулаторен 

орган или еквивалентна публична 

служба назначава представител на 

високо равнище към ERGA, който 

преди назначаването се изслушва от 

Европейския парламент. Тези 

представители полагат усилия, за да 

гарантират, че ERGA изпълнява 

задачите си безпристрастно, 

прозрачно и в интерес на Съюза. 
Комисията назначава представител за 

връзка на старше равнище към ERGA. 

Or. en 

 

Изменение  1018 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на последователното 

прилагане във всички държави членки 

на регулаторната рамка за 

аудиовизуалните медийни услуги; 

a) да съветва и подпомага 

държавите членки и Комисията в 

работата им с цел гарантиране на 

последователното прилагане във всички 

държави членки на регулаторната рамка 

за аудиовизуалните медийни услуги; 

Or. fr 

 

Изменение  1019 

Йоргос Граматикакис 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на последователното 

прилагане във всички държави членки 

на регулаторната рамка за 

аудиовизуалните медийни услуги; 

a) да съветва и подпомага 

Комисията в работата ѝ с цел 

гарантиране на последователното 

прилагане във всички държави членки 

на регулаторната рамка на Съюза за 

аудиовизуалните медийни услуги; 

Or. en 

 

Изменение  1020 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква -a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) да предоставя на Комисията 

стратегически принос за нейната 

аудиовизуална медийна политика, 

включително всички етапи на цикъла 

на политиката; 

Or. en 

 

Изменение  1021 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се 

консултира с участници на пазара, 

потребители и крайни потребители, за 

да събере необходимата информация. 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Когато е възможно, ERGA 

се консултира с участници на пазара, 

потребители и крайни потребители и 

събира от тях необходимата 

информация, за да формира 

позициите си; 

Or. en 

 

Изменение  1022 

Йоргос Граматикакис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията, включително всички 

заплахи за медийния плурализъм и 

независимостта на националните 

регулаторни органи. Ако е 

основателно, с цел да съветва 

Комисията по определени въпроси, 

групата може да се консултира с 

контактния комитет, участници на 

пазара, потребители и крайни 

потребители, за да събере необходимата 

информация; 

Or. en 
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Изменение  1023 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по въпроси, свързани с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията и в рамките на 

компетентността на регулаторните 

служби и органи, които са членове на 

ERGA. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 

Or. en 

 

Изменение  1024 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да съветва и подпомага 

Комисията по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 

б) да съветва и подпомага 

държавите членки и Комисията по 

всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, в 

рамките на компетентността на 

Комисията. Ако е основателно, с цел да 

съветва Комисията по определени 

въпроси, групата може да се консултира 

с участници на пазара, потребители и 

крайни потребители, за да събере 

необходимата информация. 
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Or. fr 

 

Изменение  1025 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3 и 4 от нея; 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3, 4 и 7 от нея; 

Or. en 

 

Изменение  1026 

Хелга Трюпел, Жозеп-Мария Терикабрас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3 и 4 от нея; 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3, 4 и 7 от нея; 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е да се добави тази отговорност на ERGA за наблюдение или улесняване 

на достъпността, изисквана по член 7. 
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Изменение  1027 

Джули Уорд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3 и 4 от нея; 

г) да сътрудничи и предоставя на 

своите членове необходимата 

информация за прилагането на 

настоящата директива, по-специално по 

отношение на членове 3, 4 и 7 от нея; 

Or. en 

 

Изменение  1028 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, 

член 6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 

и 4, както и по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

лица и подбуждането към омраза.“; 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, 

член 6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 

и 4, член 13, параграф 4, както и по 

всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

лица и подбуждането към омраза.“; 

Or. en 

 

Изменение  1029 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, член 

6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 и 4, 

както и по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

лица и подбуждането към омраза.“; 

д) да предоставя становища по 

искане на държавите членки или на 

Комисията по въпросите, предвидени в 

член 2, параграф 5б, член 6а, параграф 

3, член 9, параграфи 2 и 4, както и по 

всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

лица и подбуждането към омраза. 

Or. fr 

 

Изменение  1030 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 3 – буква дa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) когато е необходимо, да 

предоставя на своите членове насоки 

за прилагането на съдържанието на 

директивата. 

Or. en 

 

Изменение  1031 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 4. На Комисията се предоставя 



 

AM\1107683BG.docx 97/106 PE592.350v01-00 

 BG 

правомощието да приема посредством 

акт за изпълнение процедурния 

правилник за ERGA.“; 

правомощието да приема посредством 

акт за изпълнение процедурния 

правилник за ERGA съгласно 

принципите, посочени в член 30, 

параграф 2 и в параграф 2, втора 

алинея, и обхващащ задачите, 

посочени в параграф 3. ERGA приема 

кодекс за поведение за 

представителите на високо 

равнище.“; 

Or. en 

 

Изменение  1032 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30a – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. ERGA изготвя годишен доклад 

за дейността си и го представя на 

Европейския парламент и на 

Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  1033 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30а – параграф 4б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Протоколите за дейностите 

на ERGA, включително дневен ред и 

протоколи от заседания на високо 

равнище, както и годишният ѝ доклад 

се предоставят на разположение на 
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обществеността по лесно достъпен и 

прозрачен начин, с изключение на 

надлежно обосновани искания на 

членовете ѝ за поверително 

обработване на чувствителна 

информация. 

Or. en 

 

Изменение  1034 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 31 

 

Текст в сила Изменение 

 (22a) член 31 се заменя със следното: 

„Член 31 „Член 31 

В области, които настоящата директива 

не координира, правата и задълженията 

на държавите членки, установени чрез 

съществуващите конвенции по 

въпросите на телекомуникациите или 

излъчването остават незасегнати. 

В области, които настоящата директива 

не координира, правата и задълженията 

на държавите членки, установени чрез 

съществуващите конвенции по 

въпросите на телекомуникациите или 

излъчването остават незасегнати. С 

оглед изясняване на възможни 

противоречия относно обхвата на 

тази разпоредба, държавите членки 

може да поискат становището на 

ERGA.“ 

Or. en 

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 31 – която не 

е посочена в предложението на Комисията.) 

Обосновка 

Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29 – която не 

е посочена в предложението на Комисията. 
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Изменение  1035 

Луиз Бурс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Член 33 се заменя със следното: заличава се 

„Член 33  

Комисията наблюдава прилагането 

на директивата от държавите 

членки, включително прилагането ѝ 

по отношение на съвместното 

регулиране и саморегулиране 

посредством кодекси, приети на 

национално равнище. 

 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това 

Комисията предоставя на 

Европейския парламент, на Съвета и 

на Европейския икономически и 

социален комитет доклад относно 

прилагането на настоящата 

директива. 

 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

10 години след приемането] 

Комисията предоставя на 

Европейския парламент и на Съвета 

последваща оценка, придружена, 

когато е уместно, от предложения за 

преразглеждането ѝ, за да се измери 

въздействието на директивата и 

нейната добавена стойност.“ 

 

Or. en 

 

Изменение  1036 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията наблюдава прилагането на 

директивата от държавите членки, 

включително прилагането ѝ по 

отношение на съвместното регулиране и 

саморегулиране посредством кодекси, 

приети на национално равнище. 

Комисията наблюдава прилагането на 

директивата от държавите членки, 

включително прилагането ѝ по 

отношение на съвместното регулиране и 

саморегулиране посредством кодекси на 

национално равнище и равностойни 

инструменти, в случай че бъдат 

приети. 

Or. en 

 

Изменение  1037 

Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията наблюдава прилагането на 

директивата от държавите членки, 

включително прилагането ѝ по 

отношение на съвместното регулиране и 

саморегулиране посредством кодекси, 

приети на национално равнище. 

Държавите членки информират 
Комисията за наблюдението на 

прилагането на директивата, 

включително прилагането ѝ по 

отношение на съвместното регулиране и 

саморегулиране посредством кодекси, 

приети на национално равнище. 

Or. fr 

Изменение  1038 

Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. Този доклад 

съдържа конкретни раздели, подробно 

оценяващи реалните постижения и 

трудностите, срещнати в областта 

на аудиовизуалните медийни услуги по 

отношение на: 

 а) ограничаване на излагането на 

обществеността на търговски 

съобщения, с особено внимание към 

непълнолетните лица и други уязвими 

категории и цялостното спазване на 

настоящата директива; 

 б) спазването на правилата на 

вътрешния пазар; 

 в) всички измерения на 

плурализма, с особено внимание към 

информацията, политиката и 

обществото; 

 г) ефективното изпълнение на 

задълженията за извършване на 

обществена услуга; 

 д) премахването на пречките 

пред достъпността; 

 е) прилагането на съвместно 

регулиране и саморегулиране 

посредством кодекси на национално 

равнище и равностойни 

инструменти, в случай че бъдат 

приети, и степента, до която тези 

инструменти показват реална 

способност за постигане на целите на 

директивата; 

 ж) оперативната способност, 

показана от независимите 

национални органи или еквивалентни 
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публични служби; 

 з) оперативната способност, 

показана от ERGA и контактния 

комитет; 

 и) по-строгите правила, 

установени от държавите членки, и 

данни за прилагането им; 

 л) реалното прилагане от 

държавите членки на разпоредбите 

относно правото на отговор. 

Or. en 

 

Изменение  1039 

Марк Жуло, Богдан Брунон Вента, Жан-Мари Кавада, Луи Мишел, Фредерик 

Рийс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива и, ако е 

необходимо, прави допълнителни 

предложения за адаптирането ѝ към 

развитието в областта на 

аудиовизуалните медийни услуги, по-

специално в светлината на 

технологичните новости, 

развитието на потребителските 

практики, конкурентоспособността в 

сектора и нивото на медийна 

грамотност във всички държави 

членки. В доклада се прави също така 

оценка на въпроса с практиките на 

реклама, по-специално, когато са 

насочени към деца, ефективното 
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насърчаване на европейски 

произведения и ефективността на 

практиките на саморегулиране и 

съвместно регулиране във всички 

държави членки. 

Or. en 

Обосновка 

Предвид новото приложно поле на директивата в бъдеще може да е необходимо 

адаптиране в зависимост от начина, по който се развиват определени чувствителни 

въпроси с течение на времето. 

 

Изменение  1040 

Петра Камереверт, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива и, ако е 

необходимо, прави допълнителни 

предложения за адаптирането ѝ към 

развитието в областта на 

аудиовизуалните медийни услуги, по-

специално в светлината на 

последните технологични новости, 

конкурентоспособността в сектора, 

както и отчет за практиките, 

политиките и съпътстващите 

мерки, подкрепяни от държавите 

членки в областта на медийната 

грамотност. 

Or. en 
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Изменение  1041 

Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива, по-специално в 

светлината на последните 

технологични новости, 

конкурентоспособността в сектора, 

закрилата на децата и равнището на 

медийна грамотност във всички 

държави членки. 

Or. en 

Обосновка 

Въвеждане отново на споменаването на медийната грамотност. Вж. измененията на 

съображения 42а и 42б. 

 

Изменение  1042 

Силвия Коста 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 
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предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива във всички 

държави членки, както и отчет за 

практиките, политиките и 

действията, подкрепяни от 

държавите членки в областта на 

медийната грамотност. 

Or. en 

Обосновка 

С оглед да се направи медийната грамотност по-ефективна е необходимо активното 

участие на всички държави членки. 

 

Изменение  1043 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Мартина Михелс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

три години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Or. en 

 

Изменение  1044 

Луиз Бурс 

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с 

настоящата директива, не по-късно от 

[дата — не по-късно от 1 година след 

влизането в сила]. Те незабавно 

съобщават на Комисията текста на тези 

разпоредби. 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с 

настоящата директива, не по-късно от 

[дата – не по-късно от пет години след 

влизането в сила]. Те незабавно 

съобщават на Комисията текста на тези 

разпоредби. 

Or. en 

 


