
 

AM\1107683LT.docx  PE592.350v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Kultūros ir švietimo komitetas 
 

2016/0151(COD) 

27.10.2016 

PAKEITIMAI 
879 - 1044 

Pranešimo projektas 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

(PE587.655v01-00) 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, 

atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 

2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų 

tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, 

derinimo 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

(COM(2016) 0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 



 

PE592.350v01-00 2/96 AM\1107683LT.docx 

LT 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1107683LT.docx 3/96 PE592.350v01-00 

 LT 

Pakeitimas 879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės, kai tinka, – tai: Išbraukta. 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

 

b) sukurti ir taikyti mechanizmus, 

kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformų naudotojai 

atitinkamam vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjui 

praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą 

turinį, kuris laikomas jo platformoje; 

 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, 

kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

 

d) sukurti ir taikyti sistemas, 

leidžiančias vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos naudotojams 

reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį; 

 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti 

fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

 

f) sukurti ir taikyti sistemas, 

kuriomis vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

paaiškina vaizdo medžiagos bendro 
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naudojimo platformų naudotojams, kokį 

rezultatą davė b punkte nurodytas 

pranešimas ir pažymėjimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 880 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės, kai tinka, – tai: Išbraukta. 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

 

b) sukurti ir taikyti mechanizmus, 

kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformų naudotojai 

atitinkamam vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjui 

praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą 

turinį, kuris laikomas jo platformoje; 

 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, 

kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

 

d) sukurti ir taikyti sistemas, 

leidžiančias vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos naudotojams 

reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį; 

 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti 
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fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

f) sukurti ir taikyti sistemas, 

kuriomis vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

paaiškina vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams, kokį 

rezultatą davė b punkte nurodytas 

pranešimas ir pažymėjimas. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos dalies 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės, kai tinka, – tai: Tokiame elgesio kodekse išdėstytos 
priemonės, kai tinka, – tai: 

Or. en 

 

Pakeitimas 882 

Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės, kai tinka, – tai: Tos priemonės, kai tinka, gali būti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 883 

Dita Charanzová 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tos priemonės, kai tinka, – tai: Tos priemonės, kai tinka, gali būti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 884 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro a) vaizdo medžiagos bendro 
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naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose taikyti valstybių narių 

patvirtintas smurto ir neapykantos 

kurstymo sąvokas ir apibrėžtis, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką ir apibrėžtį, laikantis atitinkamai 6 

ir 12 straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 886 

Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose išdėstyti naudotojų teises ir 

pareigas, susijusias su smurto ir 

neapykantos kurstymu, kaip nurodyta 1 

dalies b punkte, ir turiniu, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, laikantis 

atitinkamai 6 ir 12 straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 



 

PE592.350v01-00 8/96 AM\1107683LT.docx 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti naudotojų 

teises ir pareigas, susijusias su smurto ir 

neapykantos kurstymu, kaip nurodyta 1 

dalies b punkte, ir turiniu, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam ar protiniam 

nepilnamečių vystymuisi, laikantis 

atitinkamai 6 ir 12 straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

a) apibrėžti smurto ir neapykantos 

kurstymo, kaip nurodyta 1 dalies b 

punkte, ir turinio, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam ar protiniam 

nepilnamečių vystymuisi, ypatumus ir 

juos taikyti vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 889 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo, neteisėto turinio ir 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, sąvokas, laikantis atitinkamai 

6 ir 12 straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 890 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) sukurti ir taikyti mechanizmus, 

kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformų naudotojai 

atitinkamam vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjui 

praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą 

turinį, kuris laikomas jo platformoje; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) sukurti ir taikyti mechanizmus, 

kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformų naudotojai 

atitinkamam vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjui 

praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą 

turinį, kuris laikomas jo platformoje; 

b) sukurti ir taikyti skaidrius 

mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformų 

naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje 

nurodytą turinį, kuris laikomas jo 

platformoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) sukurti ir taikyti mechanizmus, 

kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformų naudotojai 

atitinkamam vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjui 

praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą 

turinį, kuris laikomas jo platformoje; 

b) sukurti ir taikyti lengvus naudoti 

mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformų 

naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje 

nurodytą turinį, kuris laikomas jo 

platformoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) pagal b punkto nuostatas 

sukuriamas skaidrus mechanizmas, kurį 

taikant vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos naudotojas turi 

būti informuojamas apie priemones, kurių 

imtasi dėl pranešto ir (arba) pažymėto 

turinio, ir apie tokias priemones 

skelbiama viešai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) sukurti ir taikyti sistemas, 

kuriomis vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

paaiškina vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams, kokį 

rezultatą davė b punkte nurodytas 

pranešimas ir pažymėjimas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Anksčiau tai buvo f punktas. Jis perkeltas todėl, kad logiškiau jį išdėstyti po b punkto, kuriame 

taip pat kalbama apie pranešimo ir žymėjimo mechanizmus. 

 

Pakeitimas 895 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, 

kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 896 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris 

gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

atžvilgiu; 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones žinomo 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia direktyva nereikėtų viršyti Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų reikalavimų. 

 

Pakeitimas 897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris 

gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

atžvilgiu; 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris 

gali rimtai pakenkti fiziniam ar protiniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 898 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sukurti ir taikyti sistemas, 

leidžiančias vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos naudotojams 

reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 899 

Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti 

fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šis reikalavimas nereikalingas, nes tėvų kontrolės sistemas galima įdiegti tinklo arba 

programinės įrangos lygmeniu. 

 

Pakeitimas 900 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti 

fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam 

ar protiniam nepilnamečių vystymuisi, 

atžvilgiu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 902 

Isabella Adinolfi 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) sukurti ir taikyti sistemas, 

kuriomis vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

paaiškina vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams, kokį 

rezultatą davė b punkte nurodytas 

pranešimas ir pažymėjimas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 903 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) sukurti ir taikyti sistemas, 

kuriomis vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

paaiškina vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams, kokį 

rezultatą davė b punkte nurodytas 

pranešimas ir pažymėjimas. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia direktyva nereikėtų viršyti Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų reikalavimų. 

 

Pakeitimas 904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai paaiškina 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams, kokį rezultatą 

davė b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas. 

f) sukurti ir taikyti skaidrias, lengvas 

naudoti ir veiksmingas vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ir jos naudotojų ginčų, susijusių su 

b–e punktuose nurodytų priemonių 

įgyvendinimu ir tuo, kiek šios priemonės 

atitinka elgesio kodeksą, nagrinėjimo ir 

sprendimo procedūras. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš Komisijos pasiūlymo neaišku, ar reikia kurti ginčų sprendimo mechanizmus ir apibrėžti, 

kas turėtų juos nustatyti, jeigu šios direktyvos nuostatos bus taikomos vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformoms. Šiuo pakeitimu siekiama išspręsti šį klausimą. 

 

Pakeitimas 905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai paaiškina 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams, kokį rezultatą davė 

b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas. 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai paaiškina 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams, kokį rezultatą davė 

b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas ir kad šios priemonės 

taikomos teisėtai; 

Or. en 
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Pakeitimas 906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai paaiškina 
vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams, kokį rezultatą davė 

b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas; 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams suteikiama 

skaidrumo apie tai, kokį rezultatą davė b 

punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kas yra 1 dalies tinkama 

priemonė, nustatoma atsižvelgiant į 

svarstomo turinio pobūdį, žalą, kurią jis 

gali sukelti, saugotinų asmenų kategorijos 

savybes, paliečiamas teises ir teisėtus 

interesus, be kita ko, vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ir naudotojų, kurie sukūrė 

ir (arba) įkėlė turinį, ir viešąjį interesą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas susijęs su išbrauktu 1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktu (28a straipsnio 2 

dalis). Jei bus patvirtinti abu pakeitimai, ši dalis turėtų tapti 1 straipsnio pirmos pastraipos 



 

PE592.350v01-00 18/96 AM\1107683LT.docx 

LT 

19 punktu (28a straipsnio 2a dalimi). 

 

Pakeitimas 908 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip 

nustatyta 4 straipsnio 7 dalyje. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais Europos Komisija, 

patvirtindama gaires, kuriomis 

užtikrinama, kad elgesio kodeksai atitiktų 

šios direktyvos nuostatas ir kad juose būtų 

visapusiškai paisoma ES pagrindinių 

teisių chartijoje, visų pirma jos 52 

straipsnyje, nustatytų įpareigojimų, 
skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą socialinių tinklų platformų, 

atitinkančių vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugai keliamus 

reikalavimus, reguliavimą ir 

savireguliavimą, kaip nustatyta 4 

straipsnio 7 dalyje. 

Or. es 

 

Pakeitimas 911 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais ir nedarydamos 

poveikio galimybėms tvirtinti reguliavimo 

priemones, valstybės narės gali skatinti 

bendro reguliavimo iniciatyvas, kaip 

nustatyta 4 straipsnio 7 dalyje. 

Or. en 
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Pakeitimas 912 

Milan Zver 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės gali 

skatinti bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 913 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 

4 straipsnio 7 dalyje. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių 

įgyvendinimo tikslais valstybės narės 

skatina savireguliavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
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vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai pagal 1 

dalyje nurodytą elgesio kodeksą 

reguliariai atliktų savo veiklos auditą ir 

skelbtų jo rezultatus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 915 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 

straipsnį paskirtoms institucijoms. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 4. Valstybės narės, 
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mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

bendradarbiaudamos su Komisija ir 

ERGA, padeda kurti Sąjungos elgesio 

kodeksą, į kurį įtraukiamos gairės šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nurodyto turinio šalinimui taikytinų 

sąlygų klausimais, laikantis Sąjungos 

teisės aktų ir ES pagrindinių teisių 

chartijos nuostatų. Valstybės narės 
sukuria reikiamus mechanizmus šio 

straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui, visų pirma 

saviraiškos ir informacijos laisvės 

požiūriu, įvertinti. Valstybės narės paveda 

šią užduotį pagal 30 straipsnį paskirtoms 

institucijoms. 

Or. en 

 

Pakeitimas 917 

Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės, 

bendradarbiaudamos su Komisija ir 

ERGA, sukuria reikiamus mechanizmus 2 

ir 3 dalyse nurodytų priemonių, kurių 

ėmėsi vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai, skaidrumui, 

būtinumui, veiksmingumui ir 

proporcingumui, visų pirma saviraiškos ir 

informacijos laisvės požiūriu, reguliariai 

vertinti. Valstybės narės paveda šią užduotį 

pagal 30 straipsnį paskirtoms institucijoms. 

Or. en 
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Pakeitimas 918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. Jeigu bendras 

reguliavimas ar savireguliavimas yra 

neefektyvūs, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali veiksmingai pasinaudoti 

savo įgaliojimais. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 919 

Dietmar Köster 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms ir joms suteikia 

veiksmingų įgaliojimų tuo atveju ir tiek, 

jeigu ir kiek savireguliavimas arba 

bendras reguliavimas neveiksmingas. 

Or. en 
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Pakeitimas 920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, skaidrumui, būtinumui, 

veiksmingumui ir proporcingumui 
įvertinti. Valstybės narės paveda šią 

užduotį atitinkamoms nacionalinėms 

institucijoms, kurios gali būti pagal 30 

straipsnį paskirtos institucijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 921 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, skaidrumui, būtinumui, 

proporcingumui ir tinkamumui įvertinti. 

Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 

30 straipsnį paskirtoms institucijoms. 

Or. en 
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Pakeitimas 922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus ataskaitoms apie priemonių, 

kurių imtasi pagal 2 ir 2a dalis, rezultatus 

ir jų veiksmingumą teikti. Valstybės narės 

paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas susijęs su atskira 2a dalimi, nes bus pakeista numeracija. 

 

Pakeitimas 923 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 925 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

Išbraukta. 
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galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu, jeigu visos priemonės, kurių šios 

direktyvos įgyvendinimo tikslais imamasi 

siekiant apriboti neteisėto turinio 

platinimą internete arba kitokį viešą jo 

skelbimą, atitinka ES pagrindinių teisių 

chartijos nuostatas, jomis neviršijama to, 

kas būtina ir proporcinga, ir jos taikomos 

iš anksto gavus teismo leidimą. Jos tvirtina 

tokias priemones, laikydamosi sąlygų, 

nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės 

aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, 

Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai 

arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

 



 

PE592.350v01-00 28/96 AM\1107683LT.docx 

LT 

Pakeitimas 927 

Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Tvirtindamos priemones dėl 

turinio, kuris buvo paskelbtas neteisėtu, 

valstybės narės laikosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 
Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Valstybėms narėms lieka teisė 

nustatyti griežtesnes priemones neteisėto 

turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias 

priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 929 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. Jos tvirtina 

tokias priemones, laikydamosi sąlygų, 

nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės 

aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, 

Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai 

arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia direktyva nereikėtų viršyti Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų reikalavimų. 

 

Pakeitimas 930 

Dietmar Köster 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

5. Valstybėms narėms lieka teisė 

nustatyti išsamesnes arba griežtesnes 

priemones, visų pirma dėl neteisėto turinio, 

bet juo neapsiribojant. Jos tvirtina tokias 
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Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Valstybėms narėms lieka teisė 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjams nustatyti 

išsamesnes ar griežtesnes priemones, ypač 

neteisėto turinio atžvilgiu. Jos tvirtina 

tokias priemones, laikydamosi sąlygų, 

nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės 

aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, 

Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai 

arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams gali taikyti griežtesnes 

priemones, negu nurodytosios 1 ir 2 

dalyse. Valstybėms narėms lieka teisė 

nustatyti griežtesnes priemones neteisėto 

turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias 

priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų ginčus, susijusius su 1 

ir 2 dalyse nurodytų tinkamų priemonių 

taikymu, veiktų skundų nagrinėjimo ir 

teisių gynimo mechanizmai. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši dalis iš dalies pakeista ir perkelta į 28a straipsnio 2 dalies antros pastraipos f punktą. 

 

Pakeitimas 934 

Silvia Costa 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų ginčus, susijusius su 1 

ir 2 dalyse nurodytų tinkamų priemonių 

taikymu, veiktų skundų nagrinėjimo ir 

teisių gynimo mechanizmai. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 935 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių 

gynimo mechanizmai. 

6. Valstybės narės, paisydamos 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje įtvirtintų laisvių ir teisių, savo 

jurisdikcijoje įdiegia administracinių 

skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 

mechanizmus ir užtikrina, kad jais būtų 

galima naudotis sprendžiant naudotojų ir 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjų ginčus, 

susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų 

tinkamų priemonių taikymu. Ši nuostata 

neturi įtakos pagal nacionalinės teisės 

aktus nustatytoms civilinėms ir 

baudžiamosioms teisių gynimo 
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priemonėms. 

Or. en 

 

Pakeitimas 936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 

mechanizmai. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 

mechanizmai ir apie juos būtų paskelbta 

viešai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 937 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 

mechanizmai. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų veiksmingi skundų nagrinėjimo ir 

teisių gynimo mechanizmai. 

Or. en 
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Pakeitimas 938 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, 

Komisija palengvina Sąjungos elgesio 

kodekso rengimą. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

7. Valstybės narės, Komisija ir ERGA 

skatina vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjus 

keistis gerąja patirtimi apie bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, valstybės narės bendradarbiauja, 

kad parengtų Sąjungos skatinamąjį 

elgesio kodeksą, o Komisija prireikus gali 

atlikti koordinatorės vaidmenį. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 940 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. Komisija veiksmingai ir lengvai 

prieinamu būdu skelbia šiuos geriausios 

patirties pavyzdžius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

7. Komisija ir ERGA skatina 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjus, pavyzdžiui, vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjus, keistis geriausia patirtimi apie 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. 

Or. en 
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Pakeitimas 942 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina savanoriško Sąjungos elgesio 

kodekso rengimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 944 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. -2 straipsnį. 

 

Pakeitimas 945 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

8. Pagal 4 straipsnio 7 dalį vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjai arba, kai tinka, tiems 

paslaugų teikėjams šioje srityje 

atstovaujančios organizacijos pateikia 

Komisijai Sąjungos elgesio kodeksų 

projektus ir galiojančių Sąjungos elgesio 

kodeksų pakeitimus. Komisija gali 
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elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija užtikrina, kad 

Sąjungos bendro reguliavimo ir 

savireguliavimo iniciatyvų projektai ir 

galiojančių Sąjungos elgesio kodeksų 

pakeitimai ar papildymai, prieš juos 

patvirtinant, būtų veiksmingai ir lengvai 

prieinamu būdu paskelbiami viešai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai elgesio kodeksų 

projektus ir galiojančių elgesio kodeksų 

pakeitimus. Komisija, siekdama skatinti 

keistis geriausios patirties pavyzdžiais, 
tinkamai populiarina tuos elgesio 

kodeksus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia valstybėms narėms Sąjungos 

elgesio kodeksų projektus ir galiojančių 

Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. 

Valstybės narės gali paprašyti ERGA 

pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų 

projektus, pakeitimus ar papildymus. 

Valstybės narės ir, papildomai, Komisija 

gali tinkamai populiarinti tuos elgesio 

kodeksus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 948 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai savanoriškų Sąjungos 

elgesio kodeksų projektus ir galiojančių 

savanoriškų Sąjungos elgesio kodeksų 

pakeitimus. Komisija gali paprašyti ERGA 

pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų 

projektus, pakeitimus ar papildymus. 

Komisija gali tinkamai populiarinti tuos 

elgesio kodeksus. 

Or. en 
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Pakeitimas 949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija tinkamai 

populiarina tuos elgesio kodeksus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija 

prašo ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Valstybės narės užtikrina, kad 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai prisiimtų 

tokius pat įsipareigojimus kaip 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai pagal 9–11 

straipsnių nuostatas dėl jų platformoje 

skelbiamų komercinių audiovizualinių 

pranešimų, nes: 

 – šie įsipareigojimai grindžiami 

ekonomikos modeliu, kuris panašus į 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų taikomą modelį, 

 – yra susiję su komercinių 

audiovizualinių pranešimų pardavimu ir 

skelbimu arba 

 – yra susiję su pajamomis, kurios 

gaunamos rodant komercinius 

audiovizualinius pranešimus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Valstybės narės užtikrina, kad, 
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kiek vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai vykdo 

pardavimo arba komercinių 

audiovizualinių pranešimų rodymo veiklą, 

jie prisiimtų tokius pat įsipareigojimus, 

susijusius su 9–11 straipsniuose 

nustatytais komercinių audiovizualinių 

pranešimų, rėmimo ir produktų rodymo jų 

platformoje reikalavimais, kaip ir 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjai nėra įsisteigę jų 

teritorijoje, tačiau joje įsisteigusi jų 

patronuojančioji įmonė ar patronuojamoji 

įmonė arba jie priklauso grupei, kurios 

kitas subjektas yra įsisteigęs jų teritorijoje, 

jie būtų laikomi įsisteigę jų teritorijoje 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalies taikymo tikslais. 

Valstybės narės užtikrina, kad vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjai, kurie: 

 a) nėra įsisteigę jų teritorijoje, tačiau 

joje įsisteigusi jų patronuojančioji įmonė ar 

patronuojamoji įmonė arba jie priklauso 

grupei, kurios kitas subjektas yra įsisteigęs 

jų teritorijoje, 

 b) yra įsisteigę kitoje valstybėje 

narėje, tačiau orientuojasi į jų 

nacionalines auditorijas, būtų laikomi 

įsisteigusiais jų teritorijoje Direktyvos 

2000/31/EB 3 straipsnio 1 dalies taikymo 

tikslais. 

Or. fr 
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Pakeitimas 954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjai nėra įsisteigę jų 

teritorijoje, tačiau joje įsisteigusi jų 

patronuojančioji įmonė ar patronuojamoji 

įmonė arba jie priklauso grupei, kurios 

kitas subjektas yra įsisteigęs jų teritorijoje, 

jie būtų laikomi įsisteigę jų teritorijoje 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalies taikymo tikslais. 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai, pavyzdžiui, vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, nėra įsisteigę jų teritorijoje, tačiau 

joje įsisteigusi jų patronuojančioji įmonė ar 

patronuojamoji įmonė arba jie priklauso 

grupei, kurios kitas subjektas yra įsisteigęs 

jų teritorijoje, jie būtų laikomi įsisteigę jų 

teritorijoje Direktyvos 2000/31/EB 3 

straipsnio 1 dalies taikymo tikslais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant pirmą pastraipą, kai 

patronuojančioji įmonė, patronuojamoji 

įmonė ar kitas grupės subjektas yra visi 

įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, 

paslaugų teikėjas yra laikomas įsisteigęs 

toje valstybėje narėje, kurioje yra 

įsisteigusi jo patronuojančioji įmonė arba, 

jeigu ji valstybėje narėje nėra įsisteigusi, 

ten, kur įsisteigusi jo patronuojamoji 

įmonė, arba, jeigu ji valstybėje narėje 

nėra įsisteigusi, ten, kur įsisteigęs kitas 

Išbraukta. 
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grupės subjektas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios 

patronuojamosios įmonės, kurių visos 

įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, 

arba kai yra keli kiti grupės subjektai, 

kurie visi įsisteigę skirtingose valstybėse 

narėse, atitinkamos valstybės narės 

užtikrina, kad paslaugų teikėjas nurodytų, 

kuri iš tų valstybių narių laikytina jo 

įsisteigimo šalimi. 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 957 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios 

patronuojamosios įmonės, kurių visos 

įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, 

arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie 

visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, 

atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 

paslaugų teikėjas nurodytų, kuri iš tų 

valstybių narių laikytina jo įsisteigimo 

šalimi. 

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios 

patronuojamosios įmonės, kurių visos 

įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, 

arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie 

visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, 

atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 

paslaugų teikėjas aiškiai ir nedelsdamas 

paskelbtų, kuri iš tų valstybių narių 

laikytina jo įsisteigimo šalimi. Šio 
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pareiškimo negalima keisti kalendorinius 

metus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios 

patronuojamosios įmonės, kurių visos 

įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, 

arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie 

visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, 

atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 

paslaugų teikėjas nurodytų, kuri iš tų 

valstybių narių laikytina jo įsisteigimo 

šalimi. 

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios 

patronuojamosios įmonės, kurių visos 

įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, 

arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie 

visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, 

įsisteigimo šalimi laikoma ta valstybė 

narė, kurioje dirba dauguma darbuotojų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtų neproporcinga suteikti galimybę vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms 

pasirinkti valstybę narę, kuri pagal šią direktyvą būtų laikoma jų įsisteigimo šalimi, nes būtų 

sudaromos sąlygos ieškoti palankesnio teisinio reglamentavimo. Daugumos darbuotojų darbo 

vietos nustatymas – tai aiškus ir patikimas kriterijus, kurį būtų galima taikyti siekiant 

nustatyti, kurioje Sąjungos valstybėje narėje yra įsisteigusi platforma. 

 

Pakeitimas 959 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, 

kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. 

Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija 

užtikrina, kad kompetentingos 

nepriklausomos reguliavimo institucijos 

galėtų gauti šią informaciją.“; 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, 

kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. 

Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija 

užtikrina, kad kompetentingos 

nepriklausomos reguliavimo institucijos ir 

visuomenė galėtų lengvai ir veiksmingai 

gauti šią informaciją.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, 

kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. 

Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija 

užtikrina, kad kompetentingos 

nepriklausomos reguliavimo institucijos 

galėtų gauti šią informaciją.“; 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių arba laikomų 

įsisteigusiais pagal 1 dalyje nurodytus 

kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų 

jurisdikcija, vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąrašą. Jos sąrašą reguliariai atnaujina. 

Komisija užtikrina, kad kompetentingos 

nepriklausomos reguliavimo institucijos 

galėtų gauti šią informaciją.“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kai, taikydamos 1 dalį, 

atitinkamos valstybės narės nesutaria, 

kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, 

jos be nepagrįsto vilkinimo apie tai 

praneša Komisijai. Komisija gali paprašyti 

ERGA per 15 darbo dienų nuo Komisijos 

prašymo pateikimo pareikšti nuomonę 

šiuo klausimu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi tikslinė vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų auditorija paprastai yra visa 

Sąjunga, valstybėms narėms nustatant, kurios iš jų šios direktyvos taikymo tikslais yra 

kompetentingos valstybės narės, gali kilti nesutarimų. Todėl Komisija turėtų turėti galimybę 

imtis veiksmų ir nustatyti, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, kaip pagal 3 straipsnį ji 

daro kitų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų atveju. 

 

Pakeitimas 962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 19a. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „28ba straipsnis 

 Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijai priklausantys audiovizualinės 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugų teikėjai sudarytų sąlygas 

paslaugos gavėjams lengvai, tiesiogiai ir 

nuolat gauti bent šią informaciją: 
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 a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

pavadinimą; 

 b) geografinį adresą, kuriuo vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjas yra įsisteigęs; 

 c) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos duomenis, įskaitant 

jos elektroninio pašto ar interneto 

svetainės adresą, pagal kuriuos į ją 

galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai 

kreiptis; 

 d) valstybės narės, kurios 

jurisdikcijai priklauso vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, ir kompetentingų reguliavimo 

institucijų arba priežiūros įstaigų 

pavadinimus; 

 e) duomenis apie vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjo nuosavybės struktūrą, įskaitant 

informaciją apie daugiausia paslaugų 

teikėjo akcijų turinčius savininkus.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti platformos paslaugų teikėjams ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjams taikomus reikalavimus pateikti informaciją. 

Pakeitimas 963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 b punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 19b. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „28bb straipsnis 

 Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijai priklausančių vaizdo 
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medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų perduodami 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai 

atitiktų 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 bei 11 

straipsniuose nustatytus reikalavimus.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti pagrindinius platformose platinamų komercinių pranešimų 

srities įpareigojimus. Šie įpareigojimai suderinti su šioje srityje užsakomosioms 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms nustatytais įpareigojimais. 

 

Pakeitimas 964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 c punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 19c. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „28bc straipsnis 

 1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai 

įmanoma, jų jurisdikcijai priklausančių 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjų teikiamomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugomis tinkamomis 

priemonėmis būtų skatinama prieiga prie 

Europos kūrinių. Toks skatinimas galėtų 

būti susijęs su, inter alia, dalijimusi 

Europos kūriniais ir (arba) jų garsinimu 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjo siūlomų 

programų kataloge. 

 2. Ne vėliau kaip [data – ne vėliau 

kaip per trejus metus nuo priėmimo] ir 

vėliau kas ketverius metus valstybės narės 

pateikia Komisijai 1 dalies įgyvendinimo 

ataskaitą. 
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 3. Remdamasi valstybių narių 

pateikta informacija ir nepriklausomu 

tyrimu ir atsižvelgdama į rinką, 

technologijų pažangą ir kultūrų įvairovės 

skatinimo tikslą, Komisija pateikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai 1 dalies 

taikymo ataskaitą.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti platformoms minimalius įpareigojimus, susijusius su 

Europos kūrinių populiarinimu. Palyginti su dabartine direktyva, pagal kurią šiuo metu iš 

užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjų jau gali būti reikalaujama investuoti į gamybą, 

Komisijos pasiūlymu nustatoma daug mažiau pareigų. Šiuo pakeitimu siūloma, kad 

platformose būtų tik populiarinami naudotojų paskelbti Europos kūriniai. 

 

Pakeitimas 965 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19a. 29 straipsnio 2 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

„a) padėti veiksmingai įgyvendinti šią 

direktyvą reguliariai konsultuojantis dėl 

visų su jos taikymu susijusių praktinių 

problemų, visų pirma kylančių taikant 

2 straipsnį, bei aptariant visus kitus 

reikalus, dėl kurių keistis nuomonėmis 

laikoma naudinga;“ 

„a) padėti veiksmingai įgyvendinti šią 

direktyvą reguliariai konsultuojantis dėl 

visų su jos taikymu susijusių praktinių 

problemų, visų pirma kylančių taikant 

2 straipsnį;“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies a punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

Pakeitimas 966 

Isabella Adinolfi 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 b punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19b. 29 straipsnio 2 dalies b punktas 

pakeičiamas taip: 

„b) pateikti nuomones savo iniciatyva 

arba pateikti nuomones, kurių prašo 

Komisija, dėl šios direktyvos taikymo 

valstybėse narėse;“ 

„b) savo iniciatyva arba Komisijos ar 

ERGA prašymu pateikti nuomones dėl šios 

direktyvos taikymo valstybėse narėse;“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies b punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 967 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 c punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19c. 29 straipsnio 2 dalies d punktas 

pakeičiamas taip: 

„d) aptarti reguliarių konsultacijų, 

kurias Komisija rengia su transliuotojų 

organizacijų atstovais, laidų kūrėjais, 

vartotojais, gamybininkais, paslaugų 

tiekėjais, profesinėmis sąjungomis ir 

kūrybine bendruomene, rezultatus;“ 

„d) aptarti reguliarių konsultacijų, 

kurias Komisija rengia su visais 

įgyvendinant šią direktyvą dalyvaujančiais 

suinteresuotaisiais subjektais, rezultatus;“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies d punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 
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Pakeitimas 968 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 d punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19d. 29 straipsnio 2 dalies e punktas 

pakeičiamas taip: 

„e) padėti valstybėms narėms ir 

Komisijai keistis informacija apie padėtį ir 

pokyčius reguliavimo veikloje, susijusioje 

su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis, atsižvelgiant į Sąjungos 

audiovizualinę politiką ir atitinkamus 

pokyčius technikos srityje;“ 

„e) padėti valstybėms narėms ir 

Komisijai keistis informacija apie padėtį ir 

pokyčius reguliavimo veikloje, susijusioje 

su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis;“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies e punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 969 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 e punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19e. 29 straipsnio 2 dalies f punktas 

pakeičiamas taip: 

„f) ištirti visus pokyčius, vykstančius 

sektoriuje, dėl kurio veiklos būtų naudinga 

keistis nuomonėmis.“ 

„f) aptarti ar ištirti visus reguliavimo 

ar techninius klausimus arba pokyčius, 

vykstančius Sąjungos arba trečiųjų šalių 

sektoriuje, dėl kurių būtų naudinga keistis 

nuomonėmis.“ 

Or. en 
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(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies f punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 970 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 f punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19f. 29 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 „2a. Ryšių komitetas nustato ir 

paskelbia savo darbo tvarkos taisykles. 

Ryšių komitete diskutuojant ir keičiantis 

informacija bei nuomonėmis 

atsižvelgiama į Sąjungos audiovizualinę 

politiką. Diskusijų ir keitimosi 

informacija bei nuomonėmis rezultatai 

lengvai prieinamu būdu ir skaidriai 

pateikiami visuomenei, išskyrus tinkamai 

pagrįstus komiteto narių prašymus 

konfidencialiai nagrinėti neskelbtiną 

informaciją.“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą, kuri Komisijos 

pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19a. 29 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 
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„1. Įsteigiamas Komisijos globojamas 

ryšių komitetas. Jį sudaro valstybių narių 

kompetentingų institucijų atstovai. 

Komitetui pirmininkauja Komisijos 

atstovas; komitetas susirenka jo iniciatyva 

arba valstybės narės delegacijos prašymu.“ 

„1. Įsteigiamas Komisijos globojamas 

ryšių komitetas. Jį sudaro valstybių narių 

kompetentingų įstaigų ar institucijų 

atstovai ir kas trejus metus paskiriami 

keturi Europos Parlamento nariai, kurie 

dalyvauja kaip stebėtojai. Komitetui 

pirmininkauja Komisijos atstovas; 

komitetas susirenka jo iniciatyva arba 

valstybės narės delegacijos prašymu.“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

1 dalį, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

Pakeitimas 972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19a. 29 straipsnio 2 dalies f punktas 

pakeičiamas taip: 

„f) ištirti visus pokyčius, vykstančius 

sektoriuje, dėl kurio veiklos būtų naudinga 

keistis nuomonėmis.“ 

„f) ištirti visus pokyčius, vykstančius 

sektoriuje, dėl kurių būtų naudinga keistis 

nuomonėmis, ir teikti Komisijai nuomones 

dėl šių pokyčių.“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

2 dalies f punktą, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 973 

Iratxe García Pérez 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Mary Honeyball 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

29 straipsnio 1 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 19a. 29 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

„1. Įsteigiamas Komisijos globojamas ryšių 

komitetas. Jį sudaro valstybių narių 

kompetentingų institucijų atstovai. 

Komitetui pirmininkauja Komisijos 

atstovas; komitetas susirenka jo iniciatyva 

arba valstybės narės delegacijos prašymu.“ 

„1. Įsteigiamas Komisijos globojamas ryšių 

komitetas. Jį sudaro valstybių narių 

kompetentingų institucijų atstovai. 

Komitetui pirmininkauja Komisijos 

atstovas; komitetas susirenka jo iniciatyva 

arba valstybės narės delegacijos prašymu. 

Sudarant ryšių komitetą paisoma lyčių 

lygybės principo.“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnio 

1 dalį, – kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

 

Pakeitimas 974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

XI skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VALSTYBIŲ NARIŲ REGULIAVIMO 

INSTITUCIJOS 

VALSTYBIŲ NARIŲ REGULIAVIMO 

INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS 

Or. en 

 

Pakeitimas 975 

Louise Bours 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

21. 30 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta. 

„30 straipsnis  

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. 

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos savo 

įgaliojimus vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, 

vidaus rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

 

Nacionalinės reguliavimo institucijos iš 

jokio subjekto nesiekia gauti ir nepriima 

jokių nurodymų dėl joms pagal 

nacionalinės teisės aktus, kuriais 

įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, 

pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. 

 

3. Teisės aktuose aiškiai apibrėžiama 

nepriklausomų reguliavimo institucijų 

kompetencija, įgaliojimai ir atskaitomybės 

tvarka. 

 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo 

įgaliojimus, kad galėtų tinkamai vykdyti 

savo funkcijas. 

 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 
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sąlygų, iš anksto nustatytų 

nacionaliniuose teisės aktuose. 

Sprendimas dėl atleidimo skelbiamas 

viešai, ir pateikiamas atleidimo pagrindas. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų pakankamus finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, kurie joms leistų 

atlikti gautas užduotis, aktyviai dalyvauti 

ERGA veikloje ir prie jos prisidėti. 

 

7. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionaliniu lygmeniu veiktų efektyvūs 

mechanizmai, pagal kuriuos bet kuris 

naudotojas ar žiniasklaidos paslaugų 

teikėjas arba vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjas, 

kuris patyrė nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimo poveikį, turėtų teisę 

apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą 

apeliacijos institucijai. Apeliacijos 

institucija turi būti nepriklausoma nuo 

apeliacijos bylos šalių. 

 

Ši apeliacijos institucija, kuri turėtų būti 

teismas, privalo turėti atitinkamų žinių, 

kad galėtų veiksmingai atlikti savo 

funkcijas. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę 

ir kad veiktų veiksmingas apeliacijų 

mechanizmas. 

 

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 

galioja nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimas, išskyrus tuos 

atvejus, kai pagal nacionalinę teisę 

nustatomos laikinosios priemonės.“ 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 976 

Isabella Adinolfi 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė gali pagal 

savo nacionalinę konstitucinę teisę šios 

direktyvos taikymo tikslais paskirti 

nepriklausomas nacionalines reguliavimo 

institucijas arba lygiavertes viešąsias 

įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad 

paskirtos nepriklausomos nacionalinės 

reguliavimo institucijos arba lygiavertės 

viešosios įstaigos būtų teisiškai atskirtos ir 

funkciškai nepriklausomos nuo visų kitų 

viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro 

poveikio valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 977 

Julie Ward 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo įstaigų – tiek, 

kiek reikia siekiant taikyti šią direktyvą. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos nuo vyriausybės ir 

funkciškai nepriklausomos nuo visų kitų 

viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro 

poveikio valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. 

Or. en 
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Pakeitimas 978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

tinkamam šios direktyvos įgyvendinimui 

stebėti. Valstybės narės užtikrina, kad jos 

būtų teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo įstaigų ir 

institucijų. Valstybės narės užtikrina, kad 

jos būtų teisiškai nepriklausomos nuo bet 

kokių vyriausybės galių ar įtakos ir 

funkciškai nepriklausomos nuo visų kitų 

viešųjų ar privačiųjų įstaigų. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo vyriausybės ir visų 

kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai 

nedaro poveikio valstybių narių galimybei 

įsteigti skirtingus sektorius 

kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 981 

Dietmar Köster 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos nuo vyriausybės ir 

funkciškai nepriklausomos nuo visų kitų 

viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro 

poveikio valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 
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įstaigas. reguliavimo įstaigas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio 

valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

vieną ar daugiau nepriklausomų 

nacionalinių reguliavimo institucijų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai bei iš 

tikrųjų nepriklausomos nuo visų kitų 

viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro 

poveikio valstybių narių galimybei įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės užtikrina 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

vadovo arba kolegialaus organo, 

vykdančio tą funkciją nacionalinėje 

reguliavimo institucijoje, narių skyrimo 

proceso skaidrumą ir nepriklausomumą, 

reikiamą jų funkcijoms atlikti. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, 

audiovizualinių paslaugų prieinamumu, 
vidaus rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. Nacionalines reguliavimo 

įstaigas galima įgalioti kaip papildomus 

paslaugos gavėjų skundų priėmimo 

punktus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 985 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos arba lygiavertės viešosios 

įstaigos savo įgaliojimus vykdytų 

nešališkai, skaidriai ir vadovaudamosi šios 

direktyvos tikslais, visų pirma, 

žiniasklaidos pliuralizmu, kultūrų įvairove, 

vartotojų apsauga, audiovizualinės 
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žiniasklaidos paslaugų prieinamumu, 

sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 

apsauga ir viešųjų paslaugų 

įsipareigojimų vykdymu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. Valstybės narės, 

atsižvelgdamos į šiuos tikslus, gali suteikti 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

papildomų įgaliojimų, jeigu mano, kad tai 

būtina. 

Or. en 

 

Pakeitimas 987 

Iratxe García Pérez 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu 

Mary Honeyball 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
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reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. Valstybės narės, nedarydamos 

poveikio nacionalinės reguliavimo 

įstaigos organizacinei struktūrai, šioje 

įstaigoje paiso lyčių lygybės principo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo įstaigos ir institucijos savo 

įgaliojimus vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų ir regionų įvairove, kalbos 

išsaugojimu, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

prieinamumu, vidaus rinka ir sąžiningos 

konkurencijos skatinimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus 

rinka ir sąžiningos konkurencijos 

skatinimu. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos savo įgaliojimus 

vykdytų nešališkai, skaidriai ir 

vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 

visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, 

nediskriminavimu, kultūrų įvairove, 

vartotojų apsauga, vidaus rinka ir 

sąžiningos konkurencijos skatinimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 991 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos iš 

jokio subjekto nesiekia gauti ir nepriima 

jokių nurodymų dėl joms pagal 

nacionalinės teisės aktus, kuriais 

įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, 

pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. 

Nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos iš jokio subjekto nesiekia gauti 

ir nepriima jokių nurodymų dėl joms pagal 

nacionalinės teisės aktus, kuriais 

įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, 

pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. Nepriklausomos 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

pagal 30a straipsnio 2 dalį paskiria aukšto 

lygio atstovą, kuris dalyvauja ERGA 

veikloje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos iš 

jokio subjekto nesiekia gauti ir nepriima 

jokių nurodymų dėl joms pagal 

nacionalinės teisės aktus, kuriais 

įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, 

pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos iš 

jokio viešojo ar privačiojo subjekto 

nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų 

dėl joms pagal nacionalinės teisės aktus, 

kuriais įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, 

pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 993 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nepriklausomų nacionalinių 

reguliavimo institucijų arba lygiaverčių 

viešųjų įstaigų nariai per viešą atrankos 

procedūrą renkami iš asmenų, turinčių 

objektyviai įrodomą didelę profesinę 

patirtį ir kompetenciją šioje srityje. Jie 

turi būti septynerius metus iki paskyrimo 

nedirbę vyriausybėje, jokiu lygmeniu nėję 

renkamų pareigų, neturėję paskyrimo ir 

nėję jokių kitų pareigų politinėse 

partijose. Nepriklausomų nacionalinių 

reguliavimo institucijų nariai per savo 

kadenciją tiesiogiai ir netiesiogiai 

nevykdo jokios profesinės ar 

konsultacinės veiklos, kaip direktoriai ar 

darbuotojai nedirba valstybiniams arba 

privatiems subjektams, neina jokių 

pareigų valstybės tarnyboje ir neturi 

tiesioginių ar netiesioginių interesų, 

susijusių su nacionalinės reguliavimo 

institucijos kompetencijos srityje 

veikiančiomis įmonėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 994 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisės aktuose aiškiai apibrėžiama 

nepriklausomų reguliavimo institucijų 

kompetencija, įgaliojimai ir atskaitomybės 

tvarka. 

3. Teisės aktuose aiškiai apibrėžiama 

nepriklausomų nacionalinių reguliavimo 

institucijų arba lygiaverčių viešųjų įstaigų 

kompetencija ir atskaitomybės tvarka. 

Juose gali būti numatyta, be kita ko, 

pavesti konkrečius vykdomuosius 

įgaliojimus, jeigu tai būtina siekiant 
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taikyti šią direktyvą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 995 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo 

įgaliojimus, kad galėtų tinkamai vykdyti 

savo funkcijas. 

4. Jei valstybės narės vykdomuosius 

šios direktyvos taikymo įgaliojimus 

perduoda nepriklausomoms 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

arba lygiavertėms viešosioms įstaigoms, 

jos užtikrina, kad tais vykdomaisiais 

vykdymo užtikrinimo įgaliojimais būtų 

naudojamasi griežtai laikantis Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 

įtvirtintų laisvių ir teisių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

paskirtų vieną viešai prieinamą 

informacijos centrą informacijai 7 

straipsnyje nurodytais prieinamumo 

klausimais teikti ir šios srities skundams 

nagrinėti. Šis informacijos centras turi 

teisę: 
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 i) didinti informuotumą žiūrovų 

teisių į prieinamas paslaugas klausimu; 

 ii) atlikti apklausas ir konsultuoti, 

siekiant stebėti, ar laikomasi 

prieinamumo reikalavimų; 

 iii) teikti rekomendacijas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjams, kaip būtų galima gerinti jų 

teikiamų prieigos paslaugų kokybę; 

 iv) jei įmanoma, tvirtinti standartus, 

siekiant užtikrinti televizijos paslaugų ir 

įrangos sąveikumą, kad naudotojai galėtų 

priimti, iššifruoti ir rodyti neįgaliesiems 

prieinamus televizijos transliacijos 

signalus, ir įpareigoti taikyti tokius 

standartus. Nustatant bet kokius įrangos 

standartus konsultuojamasi su 

neįgaliesiems atstovaujančiomis 

organizacijomis, audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjais ir įrangos 

gamintojais; 

 v) nagrinėti žiūrovų skundus dėl 

prieinamumo ir atitinkamo naudojimosi 

vykdymo užtikrinimo įgaliojimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos būtų 

atsakingos už transliavimo licencijų 

išdavimo ir atnaujinimo procesus. 

Pagrindinės transliavimo licencijų 

išdavimo ir atnaujinimo sąlygos ir 

kriterijai aiškiai apibrėžiami nacionalinės 

teisės aktuose. Nustatomos aiškios ir 
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tikslios transliavimo licencijų išdavimo ir 

atnaujinimo procedūros taisyklės, kurios 

taikomos atvirai, skaidriai ir nešališkai, o 

sprendimai skelbiami viešai. Kvietimai 

dalyvauti konkurse taip pat skelbiami 

viešai, juose nurodomos sąlygos, kurias 

turi atitikti pareiškėjai, ir licencijos 

paraiškos turinys. Nustatomi aiškūs ir 

skaidrūs bendro išduodamų licencijų 

skaičiaus nustatymo kriterijai, kurie 

atspindi technologinius pajėgumus ir 

technologijų pažangą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo įstaigos ir 

institucijos paskirtų vieną viešai 

prieinamą informacijos centrą 

informacijai 7 straipsnyje nurodytais 

prieinamumo klausimais teikti ir šios 

srities skundams nagrinėti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama padėti įgyvendinti prieinamumo reikalavimus. 

 

Pakeitimas 999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Valstybės narės nacionalinės teisės 

aktuose nustato nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovo arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją, narių 

skyrimo procedūrą. Valstybės narės 

užtikrina, kad šioje procedūroje galėtų 

dalyvauti visos suinteresuotosios šalys, 

kad kvietimas pareikšti susidomėjimą 

būtų skelbiamas viešai ir kad taikomi 

profesiniai reikalavimai atspindėtų 

būsimas užduotis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1000 

Milan Zver 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų 

nacionaliniuose teisės aktuose. 

Sprendimas dėl atleidimo skelbiamas 

viešai, ir pateikiamas atleidimo pagrindas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1001 

Giorgos Grammatikakis 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo 

skelbiamas viešai, ir pateikiamas atleidimo 

pagrindas. 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo 

skelbiamas viešai, ir pateikiamas atleidimo 

pagrindas. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovo arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją, narių 

įgaliojimų trukmė iš anksto nustatoma 

nacionalinės teisės aktuose ir iki 

įgaliojimų vykdymo pabaigos jokiu būdu 

nekeičiama. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo 

skelbiamas viešai, ir pateikiamas atleidimo 

pagrindas. 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose, ir remiantis pagrįstu 

išankstiniu pranešimu. Sprendimas dėl 

atleidimo skelbiamas viešai, ir pateikiamas 

atleidimo pagrindas. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo 

skelbiamas viešai, ir pateikiamas atleidimo 

pagrindas. 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 

nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Tinkamai pagrįstas 

sprendimas dėl atleidimo skelbiamas 

viešai, ir visuomenei pateikiamas atleidimo 

pagrindas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į galimą nacionalinės reguliavimo įstaigos vadovo atleidimo poveikį, būtina 

labiau viešinti tokį atleidimą ir užtikrinti, kad toks sprendimas būtų argumentuotas, t. y. 

tinkamai pagrįstas. 

 

Pakeitimas 1004 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba kolegialaus 

5. Nepriklausomos nacionalinės 

reguliavimo institucijos arba lygiavertės 
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organo, vykdančio tą funkciją 

nacionalinėje reguliavimo institucijoje, 
nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo 

skelbiamas viešai, ir pateikiamas 

atleidimo pagrindas. 

viešosios įstaigos nariai, įskaitant jos 

vadovą, gali būti atleisti tik tuo atveju, jei 

nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų 

sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose 

teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo, 

įskaitant atitinkamą atleidimo pagrindą, 

lengvai prieinamu būdu ir skaidriai 

paskelbiamas viešai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1005 

Milan Zver 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų pakankamus finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, kurie joms leistų 

atlikti gautas užduotis, aktyviai dalyvauti 

ERGA veikloje ir prie jos prisidėti. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1006 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 6. Valstybės narės užtikrina, kad 
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nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

pakankamus finansinius ir žmogiškuosius 

išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas 

užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA 

veikloje ir prie jos prisidėti. 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai lengvai prieinamu 

būdu ir skaidriai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų pakankamus finansinius 

ir žmogiškuosius išteklius, kurie joms 

leistų vykdyti pavestus įgaliojimus, taip 

pat galėtų sudaryti būtinus organizacijos 

susitarimus, kad galėtų aktyviai dalyvauti 

ERGA veikloje ir prie jos prisidėti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

pakankamus finansinius ir žmogiškuosius 

išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas 

užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA veikloje 

ir prie jos prisidėti. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atskirus metinius 

biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

pakankamus finansinius ir žmogiškuosius 

išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas 

užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA 

atliekant šioje direktyvoje nustatytas 

užduotis ir veiksmingai prisidėti prie jų 

atlikimo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nacionalinėms reguliavimo įstaigoms reikėtų suteikti pakankamai išteklių, kad jos galėtų 

dalyvauti ir veiksmingai atlikti ERGA užduotis. 
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Pakeitimas 1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Valstybės narės užtikrina nuolatinį 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

veikimą. Kai baigiasi nacionalinės 

reguliavimo institucijos vadovo arba 

kolegialaus organo, vykdančio tą 

funkciją, nario įgaliojimų laikotarpis, į tą 

vietą nedelsiant paskiriamas kitas asmuo, 

o jeigu to padaryti nepavyksta – 

įgaliojimai pratęsiami, kol bus oficialiai 

paskirtas kitas asmuo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1009 

Dietmar Köster 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar 

žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjas, kuris patyrė 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine 

tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos 

institucijai. Apeliacijos institucija turi būti 

nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas, kurio 

asmeninės teisės tiesiogiai pažeidžiamos 

dėl audiovizualinės žiniasklaidos turinio, 
ar žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjas, kuris patyrė 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine 

tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos 

institucijai. Apeliacijos institucija turi būti 
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nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1010 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar 

žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjas, kuris 

patyrė nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimo poveikį, turėtų teisę 

apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą 

apeliacijos institucijai. Apeliacijos 

institucija turi būti nepriklausoma nuo 

apeliacijos bylos šalių. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs, sklandūs ir 

prieinami apeliacijos mechanizmai, 

kuriais būtų galima apskųsti bet kurį 

nepriklausomos nacionalinės reguliavimo 

institucijos arba lygiavertės viešosios 

įstaigos sprendimą. Apeliacijos institucija 

turi būti nepriklausoma nuo apeliacijos 

bylos šalių ir užtikrinti, kad, be kitų 

dalykų, būtų paisoma 2 ir 4 dalyse 

nustatytų principų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar 

žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjas, kuris patyrė 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas arba 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjas, kuris patyrė nacionalinės 

reguliavimo institucijos sprendimo poveikį, 
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nacionalinės reguliavimo institucijos 

sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine 

tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos 

institucijai. Apeliacijos institucija turi būti 

nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą 

sprendimą apeliacijos institucijai. 

Apeliacijos institucija turi būti 

nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1012 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ši apeliacijos institucija, kuri turėtų būti 

teismas, privalo turėti atitinkamų žinių, 

kad galėtų veiksmingai atlikti savo 

funkcijas. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę 

ir kad veiktų veiksmingas apeliacijų 

mechanizmas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1013 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 

galioja nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimas, išskyrus tuos 

atvejus, kai pagal nacionalinę teisę 

nustatomos laikinosios priemonės.“ 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 1014 

Louise Bours 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

22. Įterpiamas šis 30 a straipsnis: Išbraukta. 

„30 a straipsnis  

1. Įsteigiama Europos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

reguliuotojų grupė (ERGA). 

 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities 

nacionalinės nepriklausomos reguliavimo 

institucijos. Joms atstovauja nacionalinių 

reguliavimo institucijų vadovai arba 

paskirti aukšto lygio atstovai, kuriems 

tenka pirminė atsakomybė už 

audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

priežiūrą, o kai nacionalinių reguliavimo 

institucijos nėra – kiti pagal jų procedūras 

atrinkti atstovai. Grupės posėdžiuose 

dalyvauja Komisijos atstovas. 

 

3. ERGA keliami šie uždaviniai:  

a) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

užtikrinti nuoseklų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą visose valstybėse 

narėse; 

 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali 

konsultuotis su rinkos dalyviais, 

vartotojais ir galutiniais naudotojais, kad 

surinktų reikiamą informaciją, jei to 

reikia siekiant konsultuoti Komisiją tam 

tikrais klausimais; 

 

c) sudaryti sąlygas keistis 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
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reguliavimo sistemos taikymo patirtimi ir 

geriausia praktika; 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius; 

 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais 

kitais su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis susijusiais klausimais, ypač 

dėl nepilnamečių apsaugos ir 

neapykantos kurstymo.“; 

 

4. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 

aktu priimti ERGA darbo tvarkos 

taisykles.“; 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės 

nepriklausomos reguliavimo institucijos. 

Joms atstovauja nacionalinių reguliavimo 

institucijų vadovai arba paskirti aukšto 

lygio atstovai, kuriems tenka pirminė 

atsakomybė už audiovizualinių 

žiniasklaidos paslaugų priežiūrą, o kai 

nacionalinių reguliavimo institucijos 

nėra – kiti pagal jų procedūras atrinkti 

atstovai. Grupės posėdžiuose dalyvauja 

Komisijos atstovas. 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės 

nepriklausomos reguliavimo institucijos, 

įskaitant nepriklausomas žemesnio 

lygmens negu nacionalinis reguliavimo 

institucijas, turinčias visus įgaliojimus 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

srityje. Joms atstovauja nacionalinių 

reguliavimo institucijų vadovai arba 

paskirti aukšto lygio atstovai, kuriems 

tenka pirminė atsakomybė už 

audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

priežiūrą, o kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos nėra – kiti pagal jų procedūras 

atrinkti atstovai. Grupės posėdžiuose 

dalyvauja Komisijos atstovas. 
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Or. es 

Pagrindimas 

Naujo straipsnio pasiūlyme kaip ERGA narės nurodomos tik „nacionalinės nepriklausomos 

reguliavimo institucijos“ ir neatsižvelgiama į kitas nepriklausomas reguliavimo institucijas, 

veikiančias Europos Sąjungos teritorijoje ir turinčias visus įgaliojimus audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srityje. Todėl manau, kad pasiūlymo dėl direktyvos naujo 30a 

straipsnio 2 dalį reikėtų iš dalies pakeisti siekiant kaip ERGA nares įtraukti nepriklausomas 

žemesnio lygmens negu nacionalinis reguliavimo institucijas, veikiančias Europos Sąjungoje. 

Pakeitimas 1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės 

nepriklausomos reguliavimo institucijos. 

Joms atstovauja nacionalinių reguliavimo 

institucijų vadovai arba paskirti aukšto 

lygio atstovai, kuriems tenka pirminė 

atsakomybė už audiovizualinių 

žiniasklaidos paslaugų priežiūrą, o kai 

nacionalinių reguliavimo institucijos nėra – 

kiti pagal jų procedūras atrinkti atstovai. 

Grupės posėdžiuose dalyvauja Komisijos 

atstovas. 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės 

nepriklausomos reguliavimo institucijos, į 

kurių sąrašą gali būti įtraukiamos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

srityje visapusiškai kompetentingos 

regioninės nepriklausomos reguliavimo 

įstaigos ir institucijos. Joms atstovauja 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

vadovai arba paskirti aukšto lygio atstovai, 

kuriems tenka pirminė atsakomybė už 

audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

priežiūrą, o kai nacionalinių reguliavimo 

institucijos nėra – kiti pagal jų procedūras 

atrinkti atstovai. Grupės posėdžiuose 

dalyvauja Komisijos atstovas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1017 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ją sudaro audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės 

nepriklausomos reguliavimo institucijos. 

Joms atstovauja nacionalinių reguliavimo 

institucijų vadovai arba paskirti aukšto 

lygio atstovai, kuriems tenka pirminė 

atsakomybė už audiovizualinių 

žiniasklaidos paslaugų priežiūrą, o kai 

nacionalinių reguliavimo institucijos nėra 

– kiti pagal jų procedūras atrinkti 

atstovai. Grupės posėdžiuose dalyvauja 

Komisijos atstovas. 

2. Ją sudaro nepriklausomos 

nacionalinės reguliavimo institucijos arba 

lygiavertės viešosios įstaigos, kurioms 

tenka pirminė atsakomybė už 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

priežiūrą, kaip tai apibrėžta 29 

straipsnyje. Kiekviena nepriklausoma 

nacionalinė reguliavimo institucija arba 

lygiavertė viešoji įstaiga į ERGA paskiria 

po aukšto lygio atstovą, kuris, prieš jo 

paskyrimą, išklausomas Europos 

Parlamente. Šie atstovai stengiasi 

užtikrinti, kad ERGA savo užduotis atliktų 

nešališkai, skaidriai ir atsižvelgdama į tai, 

kas labiausiai atitinka Sąjungos interesus. 

Komisija atstovu ERGA paskiria vyresnįjį 

ryšių palaikymo pareigūną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

užtikrinti nuoseklų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą visose valstybėse 

narėse; 

a) konsultuoti valstybes nares ir 

Komisiją ir padėti jai užtikrinti nuoseklų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

reguliavimo sistemos įgyvendinimą visose 

valstybėse narėse; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 1019 

Giorgos Grammatikakis 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

užtikrinti nuoseklų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų reguliavimo 

sistemos įgyvendinimą visose valstybėse 

narėse; 

a) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

užtikrinti nuoseklų Sąjungos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

reguliavimo sistemos įgyvendinimą visose 

valstybėse narėse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1020 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) visais politikos ciklo etapais 

operatyviai padėti Komisijai plėtoti jos 

audiovizualinės žiniasklaidos politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1021 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 
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žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali 

konsultuotis su rinkos dalyviais, 

vartotojais ir galutiniais naudotojais, kad 

surinktų reikiamą informaciją, jei to reikia 

siekiant konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

žiniasklaidos paslaugomis. Jei įmanoma, 

ERGA konsultuojasi su rinkos dalyviais, 

vartotojais ir galutiniais naudotojais ir iš jų 

renka reikiamą informaciją savo pozicijai 

suformuoti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali 

konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais 

ir galutiniais naudotojais, kad surinktų 

reikiamą informaciją, jei to reikia siekiant 

konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis, įskaitant bet 

kokias grėsmes žiniasklaidos pliuralizmui 

ir nacionalinių reguliavimo institucijų 

nepriklausomumui. Grupė gali 

konsultuotis su ryšių komitetu, rinkos 

dalyviais, vartotojais ir galutiniais 

naudotojais, kad surinktų reikiamą 

informaciją, jei to reikia siekiant 

konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali 

konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais 

ir galutiniais naudotojais, kad surinktų 

reikiamą informaciją, jei to reikia siekiant 

konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

Komisijos ir reguliavimo įstaigų ir 

institucijų, kurios yra ERGA narės, 
kompetencijos klausimais, susijusiais su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. 

Grupė gali konsultuotis su rinkos dalyviais, 

vartotojais ir galutiniais naudotojais, kad 

surinktų reikiamą informaciją, jei to reikia 

siekiant konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) konsultuoti Komisiją ir padėti jai 

visais Komisijos kompetencijos 

klausimais, susijusiais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali 

konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais 

ir galutiniais naudotojais, kad surinktų 

reikiamą informaciją, jei to reikia siekiant 

konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

b) konsultuoti valstybes nares ir 

Komisiją ir padėti jai visais Komisijos 

kompetencijos klausimais, susijusiais su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. 

Grupė gali konsultuotis su rinkos dalyviais, 

vartotojais ir galutiniais naudotojais, kad 

surinktų reikiamą informaciją, jei to reikia 

siekiant konsultuoti Komisiją tam tikrais 

klausimais; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 1025 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius; 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3, 4 ir 7 straipsnius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius; 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3, 4 ir 7 straipsnius; 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina priskirti ERGA šią atsakomybę už prieinamumo stebėjimą arba didinimą, kaip 

reikalaujama 7 straipsnyje. 

 

Pakeitimas 1027 

Julie Ward 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius; 

d) bendradarbiauti ir suteikti nariams 

informaciją, kurios reikia siekiant taikyti 

šią direktyvą, ypač jos 3, 4 ir 7 straipsnius; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 1028 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais 

kitais su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis susijusiais klausimais, ypač 

dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos 

kurstymo.“; 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 9 

straipsnio 4 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje 

nurodytais ir visais kitais su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis 

susijusiais klausimais, ypač dėl 

nepilnamečių apsaugos ir neapykantos 

kurstymo.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais 

kitais su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis susijusiais klausimais, ypač 

dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos 

kurstymo.“; 

e) valstybėms narėms arba Komisijai 

paprašius, teikti nuomones 2 straipsnio 5b 

dalyje, 6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 

dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir 

visais kitais su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis susijusiais 

klausimais, ypač dėl nepilnamečių 

apsaugos ir neapykantos kurstymo.“; 

Or. fr 
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Pakeitimas 1030 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) prireikus teikti rekomendacijas 

savo narėms bet kurios šios direktyvos 

nuostatos taikymo klausimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1031 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 

aktu priimti ERGA darbo tvarkos 

taisykles.“; 

4. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 

aktu priimti ERGA darbo tvarkos taisykles, 

kurios grindžiamos 30 straipsnio 2 dalyje 

ir 2 dalies antroje pastraipoje nurodytais 

principais ir į kurias įtraukiamos 3 dalyje 

nurodytos užduotys. ERGA patvirtina 

savo aukšto lygio atstovų elgesio 

kodeksą.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 1032 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. ERGA rengia metines veiklos 

ataskaitas ir jas pateikia Europos 

Parlamentui ir Komisijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1033 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. ERGA veiklos ataskaitos, įskaitant 

darbotvarkes ir aukšto lygio susitikimų 

protokolus, taip pat jos metinė ataskaita 

lengvai prieinamu būdu ir skaidriai 

pateikiamos visuomenei, išskyrus 

tinkamai pagrįstus jos narių prašymus 

konfidencialiai nagrinėti neskelbtiną 

informaciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1034 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

31 straipsnis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 22a. 31 straipsnis pakeičiamas taip: 

„31 straipsnis „31 straipsnis 
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Šia direktyva nekoordinuojamose srityse ji 

nedaro poveikio valstybių narių teisėms ir 

įsipareigojimams, kylantiems iš galiojančių 

telekomunikacijų ar programų 

transliavimui reglamentuoti priimtų 

konvencijų.“ 

Šia direktyva nekoordinuojamose srityse ji 

nedaro poveikio valstybių narių teisėms ir 

įsipareigojimams, kylantiems iš galiojančių 

telekomunikacijų ar programų 

transliavimui reglamentuoti priimtų 

konvencijų. Valstybės narės, norėdamos 

išsiaiškinti bet kokius nesutarimus dėl šios 

nuostatos taikymo srities, gali prašyti 

ERGA pateikti nuomonę.“ 

Or. en 

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 31 straipsnį, – 

kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.) 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnį, – 

kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma. 

 

Pakeitimas 1035 

Louise Bours 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

23. 33 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta. 

„33 straipsnis  

Komisija stebi, kaip valstybės narės 

įgyvendina direktyvą, be kita ko, tai, kaip 

naudodamosi nacionaliniu lygmeniu 

priimtais kodeksais jos taiko bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą. 

 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

10 metų nuo priėmimo] Komisija, 
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siekdama pamatuoti direktyvos poveikį ir 

jos pridėtinę vertę, Europos Parlamentui 

ir Tarybai pateikia ex post vertinimą ir, 

kai tinka, jos persvarstymo pasiūlymus.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 1036 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija stebi, kaip valstybės narės 

įgyvendina direktyvą, be kita ko, tai, kaip 

naudodamosi nacionaliniu lygmeniu 

priimtais kodeksais jos taiko bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą. 

Komisija stebi, kaip valstybės narės 

įgyvendina direktyvą, be kita ko, tai, kaip 

naudodamosi nacionaliniais kodeksais ir 

lygiavertėmis priemonėmis, jeigu jos 

patvirtintos, jos taiko bendrą reguliavimą ir 

savireguliavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija stebi, kaip valstybės narės 

įgyvendina direktyvą, be kita ko, tai, kaip 

naudodamosi nacionaliniu lygmeniu 

priimtais kodeksais jos taiko bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą. 

Valstybės narės praneša Komisijai, kaip 

jos įgyvendina direktyvą, be kita ko, tai, 

kaip naudodamosi nacionaliniu lygmeniu 

priimtais kodeksais jos taiko bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą. 

Or. fr 
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Pakeitimas 1038 

Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. Į šias 

ataskaitas įtraukiami specialūs skyriai, 

kuriuose išsamiai įvertinami faktiniai 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

srities laimėjimai ir sunkumai, susiję su: 

 a) komercinių pranešimų rodymo 

visuomenei, visų pirma nepilnamečiams ir 

kitoms pažeidžiamų asmenų grupėms, 

apribojimu ir bendru šios direktyvos 

nuostatų paisymu; 

 b) vidaus rinkos taisyklių paisymu; 

 c) visais pliuralizmo aspektais, visų 

pirma susijusiais su informacija, politika 

ir visuomene; 

 d) veiksmingu viešųjų paslaugų 

įsipareigojimų vykdymu; 

 e) prieinamumo kliūčių šalinimu; 

 f) bendro reguliavimo ir 

savireguliavimo taikymu naudojantis 

nacionaliniais kodeksais ir lygiavertėmis 

priemonėmis, jeigu jos patvirtintos, ir 

faktinio šių priemonių poveikio siekiant 

šios direktyvos tikslų mastu; 

 g) nepriklausomų nacionalinių 

reguliavimo institucijų arba lygiaverčių 

viešųjų įstaigų veiklos pajėgumais; 

 h) ERGA ir ryšių komiteto veiklos 

pajėgumais; 

 i) pavienių valstybių narių 

nustatytomis griežtesnėmis taisyklėmis ir 
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jų taikymo duomenimis; 

 l) faktiniu atsakymo teisės nuostatų 

įgyvendinimu valstybėse narėse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas ir, jeigu 

reikia, tolesnius pasiūlymus dėl direktyvos 

pritaikymo prie pokyčių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srityje, visų pirma 

atsižvelgiant į technologijų pažangą, 

vartotojų praktikos raidą, šio sektoriaus 

konkurencingumą ir gebėjimo naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis lygį visose 

valstybėse narėse. Šiose ataskaitose taip 

pat įvertinami reklamos praktikos, visų 

pirma kai ji skirta vaikams, veiksmingo 

Europos kūrinių populiarinimo ir 

veiksmingos savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo praktikos visose valstybėse 

narėse klausimai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į naująją šios direktyvos taikymo sritį, ateityje ją gali prireikti pritaikyti. Tai 

priklausys nuo to, kaip ilgainiui bus plėtojami tam tikri opūs klausimai. 
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Pakeitimas 1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas ir, jeigu 

reikia, tolesnius pasiūlymus dėl direktyvos 

pritaikymo prie pokyčių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų srityje, visų pirma 

atsižvelgiant į naujausią technologijų 

pažangą ir šio sektoriaus 

konkurencingumą. Ji taip pat pateikia 

valstybių narių gebėjimo naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis srities 

praktikos, politikos ir remiamų papildomų 

priemonių ataskaitą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas, visų pirma 

atsižvelgdama į naujausią technologijų 

pažangą, šio sektoriaus 
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konkurencingumą, vaikų apsaugą ir 

gebėjimo naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis lygį visose valstybėse narėse. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu grąžinama nuoroda į gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Žr. 

pakeitimus dėl 42a ir 42b konstatuojamųjų dalių. 

 

Pakeitimas 1042 

Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo visose valstybėse 

narėse ataskaitas, taip pat valstybių narių 

gebėjimo naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis srities praktikos, politikos ir 

remiamų papildomų priemonių ataskaitą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Norint užtikrinti veiksmingus gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis, šį klausimą 

būtina aktyviai plėtoti visose valstybėse narėse. 

 

Pakeitimas 1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

trejus metus nuo priėmimo] ir vėliau kas 

trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 1044 

Louise Bours 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 

įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 

direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 

nuo [data – ne vėliau kaip 1 metai nuo 

įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos 

pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 

tekstą. 

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 

įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 

direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 

nuo [data – ne vėliau kaip penkeri metai 

nuo įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos 

pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 

tekstą. 

Or. en 

 


