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Amendamentul  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, aceste măsuri constau în: eliminat 

(a) definirea și aplicarea, în termenii 

și condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii 

de incitare la violență sau la ură, 

prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a 

noțiunii de conținut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; 

 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să raporteze sau să 

semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor 

video conținutul menționat la alineatul (1) 

care este stocat pe platforma sa; 

 

(c) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

 

(d) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor 

video să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 

 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul 

care poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală a minorilor; 

 

(f) instituirea și utilizarea unor 

sisteme prin intermediul cărora furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 
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video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b). 

Or. en 

 

Amendamentul  880 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, aceste măsuri constau în: eliminat 

(a) definirea și aplicarea, în termenii 

și condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii 

de incitare la violență sau la ură, 

prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a 

noțiunii de conținut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; 

 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să raporteze sau să 

semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor 

video conținutul menționat la alineatul (1) 

care este stocat pe platforma sa; 

 

(c) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

 

(d) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor 

video să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 
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(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul 

care poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală a minorilor; 

 

(f) instituirea și utilizarea unor 

sisteme prin intermediul cărora furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  881 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, aceste măsuri constau în: Măsurile prevăzute într-un astfel de cod 

de conduită constau, după caz, în: 

Or. en 

 

Amendamentul  882 

Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, aceste măsuri constau în: După caz, aceste măsuri pot consta în: 

Or. en 
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Amendamentul  883 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, aceste măsuri constau în: După caz, aceste măsuri pot consta în: 

Or. en 

 

Amendamentul  884 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii 

și condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii 

de incitare la violență sau la ură, 

prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a 

noțiunii de conținut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 



 

AM\1107683RO.docxx 7/99 PE592.350v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) aplicarea, în termenii și condițiile 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video, a noțiunii și a 

definițiilor adoptate de statele membre 

pentru incitare la violență sau la ură, 

prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a 

noțiunii de conținut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; 

Or. en 

 

Amendamentul  886 

Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii 

și condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) stabilirea, în termenii și condițiile 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video, a drepturilor și a 

obligațiilor utilizatorilor cu privire la 

incitarea la violență sau la ură, prevăzute 

la alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

Or. en 

 

Amendamentul  887 

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

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a drepturilor 

și a obligațiilor utilizatorilor cu privire la 

incitarea la violență sau la ură, prevăzute 

la alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică sau mentală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

Or. en 

 

Amendamentul  888 

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

Kashetu Kyenge 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) specificarea caracteristicilor și 

aplicarea, în termenii și condițiile 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video, a incitării la violență 

sau la ură, prevăzute la alineatul (1) litera 

(b), și a noțiunii de conținut care poate 

afecta dezvoltarea fizică sau mentală a 

minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; 

Or. en 

 

Amendamentul  889 

Dita Charanzová 

 



 

AM\1107683RO.docxx 9/99 PE592.350v01-00 

 RO 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de 

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, de conținut 

ilegal și a noțiunii de conținut care poate 

afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor, în conformitate cu 

articolele 6 și, respectiv, 12; 

Or. en 

 

Amendamentul  890 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să raporteze sau să 

semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor 

video conținutul menționat la alineatul (1) 

care este stocat pe platforma sa; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  891 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită utilizatorilor 

de platforme de partajare a materialelor 

video să raporteze sau să semnaleze 

respectivului furnizor al platformei de 

partajare a materialelor video conținutul 

menționat la alineatul (1) care este stocat 

pe platforma sa; 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme transparente care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să raporteze sau să 

semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor video 

conținutul menționat la alineatul (1) care 

este stocat pe platforma sa; 

Or. en 

 

Amendamentul  892 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită utilizatorilor 

de platforme de partajare a materialelor 

video să raporteze sau să semnaleze 

respectivului furnizor al platformei de 

partajare a materialelor video conținutul 

menționat la alineatul (1) care este stocat 

pe platforma sa; 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme ușor de utilizat, care să le 

permită utilizatorilor de platforme de 

partajare a materialelor video să raporteze 

sau să semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor video 

conținutul menționat la alineatul (1) care 

este stocat pe platforma sa; 

Or. en 

 

Amendamentul  893 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) mecanismul instituit în 

conformitate cu litera (b) este elaborat în 

mod transparent și trebuie să informeze 

utilizatorul platformei de partajare a 

materialelor video și să facă publice 

măsurile adoptate cu privire la conținutul 

raportat și/sau semnalat; 

Or. en 

 

Amendamentul  894 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) instituirea și utilizarea unor 

sisteme prin intermediul cărora furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b); 

Or. en 

Justificare 

Anterior, litera (f). Deplasat deoarece, în mod logic, este mai potrivit după litera (b), care 

vizează, de asemenea, mecanismele de raportare și de semnalare. 

 

Amendamentul  895 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  896 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul cunoscut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor; 

Or. en 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să depășească prevederile Directivei 2000/31/CE. 

 

Amendamentul  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică sau mentală a minorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  898 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) instituirea și utilizarea unor 

sisteme care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor 

video să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  899 

Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul 

care poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală a minorilor; 

eliminat 
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Or. en 

Justificare 

Inutil, având în vedere că sistemele de control parental pot fi instalate la nivel de rețea sau de 

software. 

 

Amendamentul  900 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul 

care poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală a minorilor; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  901 

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

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală 

sau morală a minorilor; 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică sau mentală 

a minorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  902 

Isabella Adinolfi 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor 

sisteme prin intermediul cărora furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  903 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor 

sisteme prin intermediul cărora furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să depășească prevederile Directivei 2000/31/CE. 

 

Amendamentul  904 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării 

și ale semnalării menționate la litera (b). 

(f) instituirea și utilizarea unor 

proceduri transparente, ușor de utilizat și 

eficace de gestionare și soluționare a 

litigiilor dintre furnizorul de platforme de 

partajare a materialelor video și utilizatorii 

acestora cu privire la punerea în aplicare 

a măsurilor menționate la literele (b) - (e) 

și la măsura în care aceste măsuri 

respectă codul de conduită. 

Or. en 

Justificare 

Necesitatea de a dezvolta mecanisme de soluționare a litigiilor și de a stabili cine ar trebui să 

le dezvolte în conformitate cu orice extindere a domeniului de aplicare a prezentei directive 

la platformele de partajare a materialelor video nu este clară în propunerea Comisiei. Acest 

amendament vizează clarificarea acestui fapt. 

 

Amendamentul  905 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor platforme 

care au fost efectele raportării și ale 

semnalării menționate la litera (b). 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor platforme 

valabilitatea și efectele raportării și ale 

semnalării menționate la litera (b). 

Or. en 

 

Amendamentul  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării și 

ale semnalării menționate la litera (b). 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să le ofere transparență utilizatorilor 

acestor platforme cu privire la efectele 

raportării și ale semnalării menționate la 

litera (b). 

Or. en 

 

Amendamentul  907 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Definiția unei măsuri 

corespunzătoare în sensul alineatului (1) 

se stabilește în funcție de natura 

conținutului în cauză, de daunele pe care 

le poate cauza, de caracteristicile 

categoriei de persoane care trebuie 

protejate, precum și de drepturile și 

interesele legitime aflate în joc, inclusiv 

cele ale furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video și ale 

utilizatorilor care au creat și/sau au 

încărcat conținutul, precum și de 

interesul public. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este asociat cu eliminarea articolului 1 alineatul (1) 

punctul 19 [articolul 28a alineatul (2)]. În cazul în care sunt adoptate ambele, acest text ar 
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trebui să devină articolul 1 alineatul (1) punctul 19 [articolul 28a alineatul (2a)]. 

 

Amendamentul  908 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și 

(2), statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 

 

Amendamentul  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

Comisia Europeană încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7), prin adoptarea de 

orientări care să asigure conformitatea 

codurilor de conduită cu dispozițiile 

prezentei directive, cu respectarea pe 

deplin a obligațiilor prevăzute de Carta 

drepturilor fundamentale, în special la 

articolul 52. 
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Or. en 

 

Amendamentul  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

3. În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează, pentru 

platformele de rețele sociale care 

îndeplinesc cerințele unui serviciu de 

platforme de partajare a materialelor 

video, coreglementarea și 

autoreglementarea, astfel cum se prevede 

la articolul 4 alineatul (7). 

Or. es 

 

Amendamentul  911 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

fără a aduce atingere adoptării măsurilor 

de reglementare, statele membre pot 

încuraja coreglementarea, astfel cum se 

prevede la articolul 4 alineatul (7). 

Or. en 
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Amendamentul  912 

Milan Zver 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre pot încuraja 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

Or. en 

 

Amendamentul  913 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

(3) În scopul punerii în aplicare a 

măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), 

statele membre încurajează 

autoreglementarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  914 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre se asigură că 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video realizează și publică 

audituri regulate cu privire la activitatea 

acestora, în conformitate cu codul de 

conduită menționat la alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  915 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video. Statele membre 

încredințează această sarcină autorităților 

desemnate în conformitate cu articolul 30. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 

 

Amendamentul  916 

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

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

(4) Statele membre, în cooperare cu 

Comisia și cu ERGA, facilitează 

elaborarea unui cod de conduită al 

Uniunii, care include orientări privind 

termenii și condițiile aplicabile eliminării 

conținutului menționat la alineatul (1) 

literele (a) și (b) din prezentul articol, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și cu 

Carta drepturilor fundamentale. Statele 

membre instituie mecanismele necesare 

pentru a evalua pertinența măsurilor 

menționate la alineatele (2) și (3) din 

prezentul articol, luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video, în special cu privire la libertatea de 

exprimare și de informare. Statele 

membre încredințează această sarcină 

autorităților desemnate în conformitate cu 

articolul 30. 

Or. en 

 

Amendamentul  917 

Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

(4) Statele membre, în cooperare cu 

Comisia și cu ERGA, instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua, în 

mod regulat, transparența, necesitatea, 

eficacitatea și proporționalitatea măsurilor 

menționate la alineatele (2) și (3), luate de 

către furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video, în special cu privire la 

libertatea de exprimare și de informare. 

Statele membre încredințează această 

sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 
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Or. en 

 

Amendamentul  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. În cazul în 

care coreglementarea sau 

autoreglementarea se dovedesc a fi 

ineficiente, autoritățile naționale de 

reglementare își exercită competențele 

efective. 

Or. fr 

 

Amendamentul  919 

Dietmar Köster 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 
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conformitate cu articolul 30. conformitate cu articolul 30 și le oferă 

acestora competențe efective în cazul și în 

măsura în care autoreglementarea sau 

coreglementarea nu sunt eficace. 

Or. en 

 

Amendamentul  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

transparența, necesitatea, eficacitatea și 

proporționalitatea măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină unei autorități naționale 

adecvate, care poate fi reprezentată chiar 

de autoritățile desemnate în conformitate 

cu articolul 30. 

Or. en 

 

Amendamentul  921 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

transparența, necesitatea, 

proporționalitatea și pertinența măsurilor 
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de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

menționate la alineatele (2) și (3), luate de 

către furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video. Statele membre 

încredințează această sarcină autorităților 

desemnate în conformitate cu articolul 30. 

Or. en 

 

Amendamentul  922 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

alineatele (2) și (3), luate de către 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video. Statele membre 

încredințează această sarcină autorităților 

desemnate în conformitate cu articolul 30. 

(4) Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a prezenta 

rapoarte referitoare la adoptarea și la 

eficacitatea măsurilor luate în 

conformitate cu alineatele (2) și (2a). 

Statele membre încredințează această 

sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

Or. en 

Justificare 

Această referire se face la alineatul (2a) ca urmare a viitoarei renumerotări. 

 

Amendamentul  923 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

eliminat 
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materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  925 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 

 

Amendamentul  926 

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

Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se 

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit. Atunci când adoptă măsurile 

respective, acestea respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se 

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit, cu condiția ca orice măsură 

adoptată în sensul prezentei directive 

pentru a restricționa distribuția online de 

conținut ilicit către public sau pentru a-l 

face disponibil să fie în conformitate cu 
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2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 
Carta drepturilor fundamentale, să se 

limiteze la ceea ce este necesar și 

proporțional și să fie aplicată pe baza unei 

autorizații judiciare prealabile. Atunci 

când adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  927 

Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 
respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

(5) Atunci când adoptă măsuri cu 

privire la conținutul care a fost considerat 

ilicit, statele membre respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

(5) Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  929 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se 

interzice statelor membre să impună 

măsuri mai stricte în ceea ce privește 

conținutul ilicit. Atunci când adoptă 

măsurile respective, acestea respectă 

condițiile stabilite de dreptul aplicabil al 

Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute 

la articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). 

Atunci când adoptă măsurile respective, 

acestea respectă condițiile stabilite de 

dreptul aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după 

caz, cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 
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Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să depășească prevederile Directivei 2000/31/CE. 

 

Amendamentul  930 

Dietmar Köster 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte 

decât cele prevăzute la alineatele (1) și 

(2). Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

(5) Nu se interzice statelor membre să 

impună măsuri mai detaliate sau mai 

stricte, în special, dar nu numai în ceea ce 

privește conținutul ilicit. Atunci când 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu 

se interzice statelor membre să impună 

(5) Nu se interzice statelor membre să 

impună furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video măsuri mai 

detaliate sau mai stricte, în special în ceea 

ce privește conținutul ilicit. Atunci când 
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măsuri mai stricte în ceea ce privește 

conținutul ilicit. Atunci când adoptă 

măsurile respective, acestea respectă 

condițiile stabilite de dreptul aplicabil al 

Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute 

la articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se 

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit. Atunci când adoptă măsurile 

respective, acestea respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

(5) Statele membre pot impune 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se 

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit. Atunci când adoptă măsurile 

respective, acestea respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  933 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

există mecanisme pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac în 

vederea soluționării litigiilor dintre 

utilizatori și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video referitoare 

la aplicarea măsurilor corespunzătoare 

menționate la alineatele (1) și (2). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Deplasat și modificat de articolul 28a, alineatul (2) paragraful 2 litera (f). 

 

Amendamentul  934 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

există mecanisme pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac în 

vederea soluționării litigiilor dintre 

utilizatori și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video referitoare 

la aplicarea măsurilor corespunzătoare 

menționate la alineatele (1) și (2). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 

 

Amendamentul  935 

Isabella Adinolfi 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

există mecanisme pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac în 

vederea soluționării litigiilor dintre 

utilizatori și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video referitoare la 

aplicarea măsurilor corespunzătoare 

menționate la alineatele (1) și (2). 

(6) Statele membre pun în aplicare, 

sub jurisdicția lor, mecanisme 

administrative pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac, în 

conformitate cu libertățile și drepturile 

consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

vederea soluționării litigiilor dintre 

utilizatori și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video referitoare la 

aplicarea măsurilor corespunzătoare 

menționate la alineatele (1) și (2). Această 

dispoziție nu aduce atingere sancțiunilor 

civile și penale, în conformitate cu dreptul 

național. 

Or. en 

 

Amendamentul  936 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că există 

mecanisme pentru introducerea plângerilor 

și exercitarea căilor de atac în vederea 

soluționării litigiilor dintre utilizatori și 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video referitoare la aplicarea 

măsurilor corespunzătoare menționate la 

alineatele (1) și (2). 

(6) Statele membre se asigură că există 

și sunt făcute publice mecanisme pentru 

introducerea plângerilor și exercitarea 

căilor de atac în vederea soluționării 

litigiilor dintre utilizatori și furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

referitoare la aplicarea măsurilor 

corespunzătoare menționate la alineatele 

(1) și (2). 

Or. en 
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Amendamentul  937 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că există 

mecanisme pentru introducerea plângerilor 

și exercitarea căilor de atac în vederea 

soluționării litigiilor dintre utilizatori și 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video referitoare la aplicarea 

măsurilor corespunzătoare menționate la 

alineatele (1) și (2). 

(6) Statele membre se asigură că există 

mecanisme eficace pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac în 

vederea soluționării litigiilor dintre 

utilizatori și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video referitoare la 

aplicarea măsurilor corespunzătoare 

menționate la alineatele (1) și (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  938 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 
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Amendamentul  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

(7) Statele membre, Comisia și ERGA 

încurajează furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video să facă 

schimb de bune practici privind sistemele 

de coreglementare în întreaga Uniune. 

Dacă este cazul, statele membre 

cooperează în vederea elaborării unor 

coduri de conduită ale Uniunii cu efect 

stimulativ, Comisia putând avea un rol de 

coordonare, dacă este necesar. 

Or. fr 

 

Amendamentul  940 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

Comisia publică bunele practici într-un 

mod eficace și ușor accesibil. 

Or. en 
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Amendamentul  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale, cum ar fi furnizorii de 
platforme de partajare a materialelor video 

să facă schimb de cele mai bune practici 

privind sistemele de coreglementare în 

întreaga Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  942 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

(7) Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită voluntare ale 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video sau, după 

caz, organizațiile care îi reprezintă pe 

furnizorii respectivi în această privință 

prezintă Comisiei proiecte de coduri de 

conduită ale Uniunii și modificări ale 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate 

în vigoare. Comisia poate solicita ERGA 

să emită un aviz privind proiectele, 

modificările sau extinderile acestor coduri 

de conduită. Comisia poate asigura o 

publicitate corespunzătoare acestor coduri 

de conduită. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  944 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video sau, după 

caz, organizațiile care îi reprezintă pe 

furnizorii respectivi în această privință 

prezintă Comisiei proiecte de coduri de 

conduită ale Uniunii și modificări ale 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate 

în vigoare. Comisia poate solicita ERGA 

să emită un aviz privind proiectele, 

modificările sau extinderile acestor coduri 

de conduită. Comisia poate asigura o 

publicitate corespunzătoare acestor coduri 

de conduită. 

eliminat 
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Or. en 

Justificare 

A se vedea articolul -2. 

 

Amendamentul  945 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

(8) În conformitate cu articolul 4 

alineatul (7), furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video sau, după 

caz, organizațiile care îi reprezintă pe 

furnizorii respectivi în această privință 

prezintă Comisiei proiecte de coduri de 

conduită ale Uniunii și modificări ale 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate în 

vigoare. Comisia poate solicita ERGA să 

emită un aviz privind proiectele, 

modificările sau extinderile acestor coduri 

de conduită. Comisia asigură faptul că 

proiectele de inițiative de coreglementare 

și autoreglementare ale Uniunii și 

modificările sau extinderile codurilor de 

conduită existente ale Uniunii sunt eficace 

și ușor accesibile publicului, înainte de a 

fi adoptate. 

Or. en 

 

Amendamentul  946 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită și 

modificări ale codurilor de conduită aflate 

în vigoare. Comisia asigură o publicitate 

corespunzătoare pentru aceste coduri de 

conduită, promovând schimburile de bune 

practici. 

Or. en 

 

Amendamentul  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

statelor membre proiecte de coduri de 

conduită ale Uniunii și modificări ale 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate în 

vigoare. Statele membre pot solicita 

ERGA să emită un aviz privind proiectele, 

modificările sau extinderile acestor coduri 

de conduită. Statele membre și, în 

subsidiar, Comisia pot asigura o 

publicitate corespunzătoare acestor coduri 

de conduită. 

Or. fr 
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Amendamentul  948 

Dita Charanzová 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită 

voluntare ale Uniunii și modificări ale 

codurilor de conduită voluntare ale Uniunii 

aflate în vigoare. Comisia poate solicita 

ERGA să emită un aviz privind proiectele, 

modificările sau extinderile acestor coduri 

de conduită. Comisia poate asigura o 

publicitate corespunzătoare acestor coduri 

de conduită. 

Or. en 

 

Amendamentul  949 

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

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 
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Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

Comisia asigură o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

Or. en 

 

Amendamentul  950 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

(8) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia solicită ERGA să emită un aviz 

privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

Or. en 

 

Amendamentul  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Statele membre se asigură că 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video își asumă aceleași 
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obligații ca și furnizorii de servicii mass-

media, în conformitate cu dispozițiile 

prevăzute la articolele 9 și 11, în ceea ce 

privește comunicările comerciale 

audiovizuale puse la dispoziție pe 

platforma lor, având în vedere că 

platformele de partajare a materialelor 

video: 

 – se bazează pe un model economic 

similar celui al furnizorilor de servicii 

mass-media audiovizuale, 

 – sunt implicate în vânzarea și 

plasarea comunicărilor comerciale 

audiovizuale, 

 – participă la veniturile obținute din 

exploatarea lor. 

Or. fr 

 

Amendamentul  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a - alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În măsura în care furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video sunt implicați în vânzarea sau în 

plasarea de comunicări comerciale 

audiovizuale, statele membre se asigură 

că aceștia își asumă aceleași obligații ca 

furnizorii de servicii mass-media cu 

privire la cerințele articolelor 9 - 11 

pentru comunicările comerciale 

audiovizuale, sponsorizarea și plasarea de 

produse puse la dispoziție pe platformele 

lor. 

Or. en 
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Amendamentul  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, dar 

care au fie o societate-mamă, fie o filială 

care este stabilită pe teritoriul lor sau care 

fac parte dintr-un grup și o altă entitate din 

grupul respectiv este stabilită pe teritoriul 

lor sunt considerați a fi stabiliți pe teritoriul 

lor în sensul articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 2000/31/CEE. 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video: 

 a) care nu sunt stabiliți pe teritoriul 

lor, dar care au fie o societate-mamă, fie o 

filială care este stabilită pe teritoriul lor sau 

care fac parte dintr-un grup și o altă 

entitate din grupul respectiv este stabilită 

pe teritoriul lor, 

 b) care sunt stabiliți în alt stat 

membru, dar vizează publicul pe de 

teritoriul lor, sunt considerați a fi stabiliți 

pe teritoriul lor în sensul articolului 3 

alineatul (1) din Directiva 2000/31/CEE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

servicii mass-media, cum ar fi furnizorii 
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care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, dar 

care au fie o societate-mamă, fie o filială 

care este stabilită pe teritoriul lor sau care 

fac parte dintr-un grup și o altă entitate din 

grupul respectiv este stabilită pe teritoriul 

lor sunt considerați a fi stabiliți pe teritoriul 

lor în sensul articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 2000/31/CEE. 

de platforme de partajare a materialelor 

video care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, 

dar care au fie o societate-mamă, fie o 

filială care este stabilită pe teritoriul lor sau 

care fac parte dintr-un grup și o altă 

entitate din grupul respectiv este stabilită 

pe teritoriul lor sunt considerați a fi stabiliți 

pe teritoriul lor în sensul articolului 3 

alineatul (1) din Directiva 2000/31/CEE. 

Or. en 

 

Amendamentul  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul aplicării primului paragraf, în 

cazul în care societatea-mamă, filiala sau 

cealaltă entitate din grup sunt fiecare 

stabilite în state membre diferite, 

furnizorul se consideră ca fiind stabilit în 

statul membru în care este stabilită 

societatea-mamă sau, în absența unei 

astfel de stabiliri într-un stat membru, 

acolo unde este stabilită filiala sau, în 

absența unei astfel de stabiliri într-un stat 

membru, acolo unde este stabilită cealaltă 

entitate a grupului. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai 

multe filiale, fiecare dintre acestea fiind 

stabilite în state membre diferite sau în 

cazul în care există mai multe alte entități 

ale grupului care sunt stabilite fiecare în 

state membre diferite, statele membre în 

cauză se asigură că furnizorul specifică în 

care dintre aceste state membre se 

consideră că este stabilit. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  957 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, statele membre în cauză se asigură 

că furnizorul specifică în care dintre aceste 

state membre se consideră că este stabilit. 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, statele membre în cauză se asigură 

că furnizorul declară, în mod clar și cu 

promptitudine, în care dintre aceste state 

membre se consideră că este stabilit. 

Această declarație nu este schimbată în 

cursul anului calendaristic. 

Or. en 

 

Amendamentul  958 

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

Ries 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, statele membre în cauză se 

asigură că furnizorul specifică în care 

dintre aceste state membre se consideră că 

este stabilit. 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, se consideră că acesta este stabilit 

în statul membru în care își desfășoară 

activitatea cea mai mare parte a forței de 

muncă. 

Or. en 

Justificare 

Ar fi o măsură disproporționată să se acorde furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video capacitatea de a alege în care stat membru să se considere că sunt 

stabiliți, întrucât acest fapt ar permite practici de căutare a instanței celei mai favorabile. 

Localizarea celei mai mari părți a forței de muncă este un criteriu clar și fiabil pentru a 

determina locul din Uniune în care este stabilită platforma. 

 

Amendamentul  959 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor și criteriile, stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

2000/31/CE și la alineatul (1), pe care se 

întemeiază jurisdicția lor. Acestea 

actualizează lista în mod regulat. Comisia 

se asigură că autoritățile de reglementare 

(2) Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor și criteriile, stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

2000/31/CE și la alineatul (1), pe care se 

întemeiază jurisdicția lor. Acestea 

actualizează lista în mod regulat. Comisia 

se asigură că autoritățile de reglementare 
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independente competente au acces la aceste 

informații. 

independente competente și publicul au 

acces, într-un mod simplu și eficace, la 

aceste informații. 

Or. en 

 

Amendamentul  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor și criteriile, stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

2000/31/CE și la alineatul (1), pe care se 

întemeiază jurisdicția lor. Acestea 

actualizează lista în mod regulat. Comisia 

se asigură că autoritățile de reglementare 

independente competente au acces la aceste 

informații.; 

(2) Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sau 

considerați a se afla sub jurisdicția lor 

conform criteriilor stabilite la alineatul (1), 

pe care se întemeiază jurisdicția lor. 

Acestea actualizează lista în mod regulat. 

Comisia se asigură că autoritățile de 

reglementare independente competente au 

acces la aceste informații. 

Or. fr 

 

Amendamentul  961 

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

Ries, Andrea Bocskor 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În cazul în care, la aplicarea 

articolului 1 din prezenta directivă, statele 

membre în cauză nu ajung la un acord cu 

privire la statul membru care are 
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jurisdicție, respectivele state membre aduc 

acest lucru la cunoștința Comisiei, fără 

întârzieri nejustificate. Comisia poate 

solicita ERGA să emită un aviz cu privire 

la această chestiune în termen de 15 zile 

lucrătoare de la prezentarea solicitării 

Comisiei. 

Or. en 

Justificare 

Întrucât platformele de partajare a materialelor video vizează, de obicei, audiențe din 

întreaga Uniune, ar putea exista dezacorduri între statele membre cu privire la stabilirea 

statului membru competent în sensul prezentei directive. Prin urmare, Comisia ar trebui să 

poată stabili statul membru care are jurisdicție, așa cum procedează în cazul altor servicii 

mass-media audiovizuale în temeiul articolului 3. 

 

Amendamentul  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 ba (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 28ba 

 Statele membre se asigură că furnizorii de 

servicii audiovizuale de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor fac posibil accesul, în mod 

simplu, direct și permanent, pentru 

destinatarii unui serviciu, cel puțin la 

următoarele informații: 

 (a) denumirea furnizorului de 

platforme de partajare a materialelor 

video; 

 (b) adresa geografică la care este 

stabilit furnizorul de platforme de 

partajare a materialelor video; 

 (c) coordonatele furnizorului de 

platforme de partajare a materialelor 



 

AM\1107683RO.docxx 49/99 PE592.350v01-00 

 RO 

video, inclusiv adresa de poștă electronică 

sau a site-ului la care acesta poate fi 

contactat rapid, în mod direct și eficace; 

 (d) statul membru care are jurisdicție 

asupra furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video și 

autoritățile de reglementare competente 

sau organismele de supraveghere; 

 (e) detalii privind structura de 

proprietate a furnizorului de platforme de 

partajare a materialelor video, inclusiv 

informații despre proprietarii care dețin 

cea mai semnificativă cotă din 

componența furnizorului.” 

Or. en 

Justificare 

Scopul este de a alinia obligațiile de informare ale platformei cu obligațiile impuse 

furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale. 

Amendamentul  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 bb (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 28bb 

 Statele membre se asigură că 

comunicările comerciale audiovizuale 

furnizate de furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor respectă cerințele prevăzute 

la articolul 9 alineatul (1), la articolul 10 

și la articolul 11.” 

Or. en 

Justificare 

Scopul este de a introduce obligații de bază în domeniul comunicărilor comerciale distribuite 
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pe platforme. Aceste obligații sunt aliniate cu obligațiile care, în acest domeniu, sunt impuse 

serviciilor mass-media audiovizuale la cerere. 

 

Amendamentul  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 c (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 bc (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19c) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 28bc 

 (1) Statele membre se asigură că 

serviciile furnizate de furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video aflate sub jurisdicția lor 

promovează, în cazurile în care acest 

lucru este posibil și prin mijloace 

corespunzătoare, accesul la opere 

europene. Această promovare ar putea să 

fie asociată, printre altele, cu cota și/sau 

cu importanța operelor europene în 

catalogul programelor oferite de serviciul 

de platformă de partajare a materialelor 

video. 

 (2) Statele membre raportează 

Comisiei, până cel mai târziu la [data – 

cel mult trei ani de la adoptare] și, 

ulterior, la fiecare patru ani, cu privire la 

punerea în aplicare a alineatului (1). 

 (3) Pe baza informațiilor furnizate de 

către statele membre, precum și a unui 

studiu independent, Comisia înaintează 

Parlamentului European și Consiliului 

rapoarte cu privire la punerea în aplicare 

a alineatului (1), având în vedere evoluția 

pieței și a tehnologiilor, precum și 

obiectivul diversității culturale.” 

Or. en 
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Justificare 

Scopul acestui amendament este introducerea unor obligații minime pentru platforme privind 

promovarea operelor europene. Propunerea implică mult mai puține obligații decât cele 

impuse de prezenta directivă furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, 

cărora li se poate solicita deja în prezent să investească în producție. Conform propunerii, 

platformele ar promova numai opere europene încărcate de utilizatori. 

 

Amendamentul  965 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19a) La articolul 29 alineatul (2), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) să faciliteze punerea în aplicare 

eficientă a prezentei directive prin 

consultări periodice privind orice probleme 

practice apărute pe parcursul aplicării 

directivei, mai ales referitoare la articolul 

2, precum și orice alte aspecte pe 

marginea cărora schimburile de opinii 

sunt considerate utile; 

(a) să faciliteze punerea în aplicare 

eficientă a prezentei directive prin 

consultări periodice privind orice probleme 

practice apărute pe parcursul aplicării 

directivei, mai ales referitoare la articolul 

2; 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (2) litera (a) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

Amendamentul  966 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19b) La articolul 29 alineatul (2), litera 

(b) se înlocuiește cu următorul text: 

(b) să elaboreze, din proprie inițiativă (b) să elaboreze avize privind modul în 
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sau la solicitarea Comisiei, avize privind 

modul în care statele membre aplică 

prezenta directivă; 

care statele membre aplică prezenta 

directivă, fie din proprie inițiativă, fie la 

solicitarea Comisiei sau a ERGA; 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (2) litera (b) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  967 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 c (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19c) La articolul 29 alineatul (2), litera 

(d) se înlocuiește cu următorul text: 

(d) să dezbată rezultatele consultărilor 

periodice pe care Comisia le are cu 

reprezentanți ai organizațiilor de difuzare 

a programelor de televiziune, ai 

producătorilor, consumatorilor, 

realizatorilor, furnizorilor de servicii și 

sindicatelor, precum și ai comunității de 

creație; 

(d) să dezbată rezultatele consultărilor 

periodice pe care Comisia le are cu toate 

părțile implicate în prezenta directivă; 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (2) litera (d) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  968 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 d (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19d) La articolul 29 alineatul (2), litera 



 

AM\1107683RO.docxx 53/99 PE592.350v01-00 

 RO 

(e) se înlocuiește cu următorul text: 

(e) să faciliteze schimbul de informații 

între statele membre și Comisie privind 

situația și evoluția activității de 

reglementare a serviciilor mass-media 

audiovizuale, având în vedere politica 

Uniunii în domeniul audiovizualului, 

precum și evoluțiile relevante din 

domeniul tehnic; 

(e) să faciliteze schimbul de informații 

între statele membre și Comisie privind 

situația și evoluția activității de 

reglementare a serviciilor mass-media 

audiovizuale; 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (2) litera (e) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  969 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 e (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19e) La articolul 29 alineatul (2), litera 

(f) se înlocuiește cu următorul text: 

(f) să examineze orice evoluție 

survenită în cadrul sectorului, pe marginea 

căreia schimbul de opinii pare util. 

(f) să ia în discuție sau să examineze 

orice problemă de reglementare sau 

tehnică ori evoluție survenită în cadrul 

sectorului, fie pe teritoriul Uniunii, fie în 

țări terțe, pe marginea căreia schimbul de 

opinii pare util. 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (2) litera (f) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  970 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 f (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (19f) La articolul 29, se adaugă 

următorul alineat: 

 „(2a) Comitetul de contact definește și 

publică propriile norme de procedură. 

Discuțiile, schimburile și avizele 

comitetului de contact țin seama de 

politica audiovizuală a Uniunii. Acestea 

sunt puse la dispoziția publicului în cel 

mai ușor accesibil și mai transparent mod, 

cu excepția solicitărilor justificate în mod 

corespunzător din partea membrilor săi în 

ceea ce privește confidențialitatea 

informațiilor sensibile.” 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare la care 

nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19a) La articolul 29, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(1) Un comitet de contact este instituit 

sub auspiciile Comisiei. În componența 

acestuia intră reprezentanți ai autorităților 

competente din statele membre. Comitetul 

este prezidat de către un reprezentant al 

Comisiei și se reunește din proprie 

inițiativă sau la solicitarea delegației unui 

stat membru. 

(1) Un comitet de contact este instituit 

sub auspiciile Comisiei. În componența 

acestuia intră reprezentanți ai 

organismelor sau ai autorităților 

competente din statele membre și patru 

deputați din Parlamentul European, ca 

observatori, numiți o dată la trei ani. 

Comitetul este prezidat de către un 

reprezentant al Comisiei și se reunește din 

proprie inițiativă sau la solicitarea 

delegației unui stat membru. 

Or. en 
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[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (1) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

Amendamentul  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19a) La articolul 29 alineatul (2), litera 

(f) se înlocuiește cu următorul text: 

(f) să examineze orice evoluție 

survenită în cadrul sectorului, pe marginea 

căreia schimbul de opinii pare util.” 

(f) să examineze și să emită avize 

pentru Comisie cu privire la orice evoluție 

survenită în cadrul sectorului, pe marginea 

căreia schimbul de opinii pare util.” 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (1) litera (f) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  973 

Iratxe García Pérez 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Mary Honeyball 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 29 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (19a) La articolul 29, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Un comitet de contact este instituit sub 

auspiciile Comisiei. În componența 

acestuia intră reprezentanți ai autorităților 

competente din statele membre. Comitetul 

este prezidat de către un reprezentant al 

Comisiei și se reunește din proprie 

inițiativă sau la solicitarea delegației unui 

stat membru.” 

„(1) Un comitet de contact este instituit sub 

auspiciile Comisiei. În componența 

acestuia intră reprezentanți ai autorităților 

competente din statele membre. Comitetul 

este prezidat de către un reprezentant al 

Comisiei și se reunește din proprie 

inițiativă sau la solicitarea delegației unui 

stat membru. În componența comitetului 
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de contact, se respectă paritatea de gen.” 

Or. en 

[Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 alineatul (1) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.] 

 

Amendamentul  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 

Directiva 2010/13/UE 

Capitolul XI – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE 

ALE STATELOR MEMBRE 

AUTORITĂȚILE ȘI ORGANISMELE 

DE REGLEMENTARE ALE STATELOR 

MEMBRE 

Or. en 

 

Amendamentul  975 

Louise Bours 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Articolul 30 se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

„Articolul 30  

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt 

distincte din punct de vedere juridic și 

independente din punct de vedere 

funcțional de orice alt organism public 

sau privat. Această dispoziție se aplică 

fără a afecta posibilitatea statelor membre 
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de a institui autorități de reglementare 

care să aibă competențe de supraveghere 

asupra unor sectoare diferite.  

(2) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare își 

exercită competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale.  

 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din 

partea niciunui alt organism în legătură 

cu îndeplinirea sarcinilor care le revin în 

temeiul legislației naționale de punere în 

aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru 

nu exclude supravegherea în conformitate 

cu dreptul constituțional național.  

 

(3) Competențele și prerogativele 

autorităților de reglementare 

independente, precum și modalitățile de 

tragere la răspundere a acestora sunt clar 

definite în lege.  

 

(4) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

dispun de competențele adecvate de 

asigurare a respectării normelor pentru a-

și îndeplini funcțiile în mod eficace.  

 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție 

în cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor 

lor, care sunt prevăzute în prealabil în 

legislația națională. Decizia de concediere 

și expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice.  

 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 
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financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui la ERGA.  

(7) Statele membre se asigură că la 

nivel național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau 

furnizor de servicii mass-media ori de 

platforme de partajare a materialelor 

video care este afectat de o decizie a unei 

autorități naționale de reglementare are 

dreptul de a exercita o cale de atac 

împotriva deciziei respective în fața unui 

organism competent să soluționeze calea 

de atac. Organismul competent să 

soluționeze calea de atac este independent 

de părțile implicate în calea de atac.  

 

Acest organism competent să soluționeze 

calea de atac, care ar trebui să fie o 

instanță, dispune de expertiza 

corespunzătoare pentru a-și putea 

îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele 

membre se asigură că elementele cauzei 

sunt luate în considerare în mod 

corespunzător și că există un mecanism 

eficace de exercitare a unei căi de atac.  

 

Până la soluționarea căii de atac, se 

aplică decizia autorității naționale de 

reglementare, cu excepția cazului în care 

sunt stabilite măsuri provizorii în 

conformitate cu dreptul intern.” 

 

Or. en 

 

Amendamentul  976 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

(1) Fiecare stat membru poate 

desemna, în conformitate cu dreptul lor 
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reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

constituțional, autorități naționale de 

reglementare independente sau organisme 

publice echivalente pentru aplicarea 

prezentei directive. Statele membre se 

asigură că autoritățile naționale de 

reglementare independente sau 

organismele publice echivalente sunt 

distincte din punct de vedere juridic și 

independente din punct de vedere 

funcțional de orice alt organism public sau 

privat. Această dispoziție se aplică fără a 

afecta posibilitatea statelor membre de a 

institui autorități de reglementare care să 

aibă competențe de supraveghere asupra 

unor sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  977 

Julie Ward 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

unul sau mai multe organisme naționale 

de reglementare, dacă acest demers este 

necesar pentru punerea în aplicare a 

prezentei directive. Statele membre se 

asigură că acestea sunt separate de guvern 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

Or. en 
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Amendamentul  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente pentru a 

monitoriza punerea corectă în aplicare a 

prezentei directive. Statele membre se 

asigură că acestea sunt distincte din punct 

de vedere juridic și independente din punct 

de vedere funcțional de orice alt organism 

public sau privat. Această dispoziție se 

aplică fără a afecta posibilitatea statelor 

membre de a institui autorități de 

reglementare care să aibă competențe de 

supraveghere asupra unor sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe organisme și autorități 

naționale de reglementare independente. 

Statele membre se asigură că acestea nu 

sunt supuse niciunei puteri sau influențe 

guvernamentale din punct de vedere 

juridic și sunt independente din punct de 

vedere funcțional de orice alt organism 

public sau privat. 
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sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  980 

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

Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de guverne 

sau de orice alt organism public sau privat. 

Această dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  981 

Dietmar Köster 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

față de guvern din punct de vedere juridic 
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din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

și independente din punct de vedere 

funcțional de orice alt organism public sau 

privat. Această dispoziție se aplică fără a 

afecta posibilitatea statelor membre de a 

institui autorități de reglementare care să 

aibă competențe de supraveghere asupra 

unor sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

(1) Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

în mod efectiv din punct de vedere 

funcțional de orice alt organism public sau 

privat. Această dispoziție se aplică fără a 

afecta posibilitatea statelor membre de a 

institui autorități de reglementare care să 

aibă competențe de supraveghere asupra 

unor sectoare diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  983 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statele membre se asigură că 

procesul de numire a șefului autorității 

naționale de reglementare sau a 

membrilor organismului colectiv care 

îndeplinește această funcție în cadrul unei 

autorități naționale de reglementare este 

transparent și garantează gradul necesar 

de independență pentru îndeplinirea 

funcțiilor sale. 

Or. en 

 

Amendamentul  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, 

accesibilitatea serviciilor audiovizuale, 
piața internă și promovarea concurenței 

loiale. Organismele naționale de 

reglementare pot fi desemnate ca punct 

suplimentar de depunere a plângerilor 

pentru beneficiarii unui serviciu. 

Or. en 

 

Amendamentul  985 

Isabella Adinolfi 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare independente 

sau organismele publice echivalente își 

exercită competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, 

accesibilitatea serviciilor audiovizuale, 
promovarea concurenței loiale pe piața 

internă și punerea în aplicare a 

obligațiilor de serviciu public. 

Or. en 

 

Amendamentul  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Dacă consideră necesar, statele membre 

încredințează competențe suplimentare 

autorităților naționale de reglementare, în 

conformitate cu aceste obiective. 

Or. en 
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Amendamentul  987 

Iratxe García Pérez 

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Mary Honeyball 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Fără a aduce atingere organizării 

structurale a unui organism național de 

reglementare, statele membre respectă 

paritatea de gen în cadrul organismului. 

Or. en 

 

Amendamentul  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile și 

organismele naționale de reglementare își 

exercită competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală și regională, conservarea limbii, 

protecția consumatorilor, piața internă și 



 

PE592.350v01-00 66/99 AM\1107683RO.docxx 

RO 

promovarea concurenței loiale. 

Or. en 

 

Amendamentul  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, 

accesibilitatea serviciilor mass-media 

audiovizuale, piața internă și promovarea 

concurenței loiale. 

Or. en 

 

Amendamentul  990 

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

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, nediscriminarea, 

diversitatea culturală, protecția 
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internă și promovarea concurenței loiale. consumatorilor, piața internă și promovarea 

concurenței loiale. 

Or. en 

 

Amendamentul  991 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui alt organism în legătură cu 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în 

temeiul legislației naționale de punere în 

aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu 

exclude supravegherea în conformitate cu 

dreptul constituțional național. 

Autoritățile naționale de reglementare 

independente nu solicită și nu acceptă 

instrucțiuni din partea niciunui alt 

organism în legătură cu îndeplinirea 

sarcinilor care le revin în temeiul legislației 

naționale de punere în aplicare a dreptului 

Uniunii. Acest lucru nu exclude 

supravegherea în conformitate cu dreptul 

constituțional național. Autoritățile 

naționale de reglementare independente 

deleagă un reprezentant de nivel înalt 

pentru a participa la activitățile ERGA, în 

conformitate cu articolul 30a 

alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  992 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui alt organism în legătură cu 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui alt organism public sau privat în 



 

PE592.350v01-00 68/99 AM\1107683RO.docxx 

RO 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în 

temeiul legislației naționale de punere în 

aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu 

exclude supravegherea în conformitate cu 

dreptul constituțional național. 

legătură cu îndeplinirea sarcinilor care le 

revin în temeiul legislației naționale de 

punere în aplicare a dreptului Uniunii. 

Acest lucru nu exclude supravegherea în 

conformitate cu dreptul constituțional 

național. 

Or. en 

 

Amendamentul  993 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(2a) Membrii autorităților naționale de 

reglementare independente sau ai 

organismelor publice echivalente sunt 

selectați în mod public dintre persoanele 

care au demonstrat, în mod obiectiv, 

experiență profesională și competențe 

deosebite în domeniu. Aceștia nu au 

deținut funcții guvernamentale, de 

conducere la orice nivel, misiuni sau orice 

altă funcție în cadrul partidelor politice, 

cu șapte ani înainte de numire. În timpul 

mandatului lor, membrii autorităților 

naționale de reglementare independente 

nu se angajează, în mod direct sau 

indirect, în nicio ocupație sau activitate de 

consiliere, nu desfășoară activități ca 

directori sau angajați ai unor entități 

publice sau private, nu dețin funcții 

publice de niciun tip sau interese directe 

ori indirecte în întreprinderi care 

funcționează în același domeniu de 

expertiză ca autoritatea națională de 

reglementare.” 

Or. en 
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Amendamentul  994 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Competențele și prerogativele 

autorităților de reglementare independente, 

precum și modalitățile de tragere la 

răspundere a acestora sunt clar definite în 

lege. 

(3) Competențele autorităților 

naționale de reglementare independente 

sau ale organismelor publice echivalente, 

precum și modalitățile de tragere la 

răspundere a acestora, sunt clar definite în 

lege. Acestea pot include delegarea de 

prerogative executive specifice, atunci 

când acest lucru este necesar pentru 

aplicarea prezentei directive. 

Or. en 

 

Amendamentul  995 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

dispun de competențele adecvate de 

asigurare a respectării normelor pentru a-și 

îndeplini funcțiile în mod eficace. 

(4) Atunci când încredințează 

autorităților naționale de reglementare 

independente sau organismelor publice 

echivalente, competențe de executare 

pentru asigurarea aplicării prezentei 

directive, statele membre trebuie să se 

asigure că aceste competențe de asigurare 

a respectării normelor sunt exercitate cu 

respectarea strictă a libertăților și a 

drepturilor consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Or. en 
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Amendamentul  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(4a) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

desemnează un ghișeu unic și disponibil 

publicului pentru informații și plângeri cu 

privire la problemele de accesibilitate 

menționate la articolul 7. Acest ghișeu va 

fi autorizat: 

 (i) să crească gradul de conștientizare 

asupra drepturilor telespectatorilor cu 

privire la accesibilitate; 

 (ii) să efectueze anchete și consultări 

pentru a monitoriza respectarea cerințelor 

privind accesibilitatea; 

 (iii) să emită recomandări pentru 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale pentru ca aceștia să aducă 

îmbunătățiri calității serviciilor lor de 

acces; 

 (iv) să adopte standarde, atunci când 

este cazul, pentru a asigura 

interoperabilitatea serviciilor și a 

echipamentelor de televiziune, care să le 

permită utilizatorilor să primească, să 

decodeze și să afișeze servicii de acces 

pentru persoane cu handicap și să 

impună utilizarea unor astfel de 

standarde. Organizațiile care reprezintă 

persoane cu handicap, furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale și 

producătorii de echipamente ar trebui 

consultați pentru stabilirea oricăror 

standarde privind echipamentele; 

 (v) să gestioneze plângerile 

telespectatorilor cu privire la accesibilitate 

și să utilizeze în mod corespunzător 
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competențele de asigurare a respectării 

normelor.” 

Or. en 

 

Amendamentul  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(4a) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

sunt responsabile pentru acordarea și 

reînnoirea licențelor de emisie. Condițiile 

și criteriile de bază pentru acordarea și 

reînnoirea licențelor de emisie sunt 

definite în mod clar de dreptul național. 

Normele care reglementează procedura de 

acordare și reînnoire a licențelor de 

emisie sunt clare și precise și se aplică în 

mod deschis, transparent și imparțial, iar 

deciziile sunt făcute publice. Cererile de 

oferte sunt, de asemenea, făcute publice și 

precizează condițiile care trebuie 

îndeplinite de către solicitanți, precum și 

conținutul cererii de acordare de licență. 

Criteriile pentru precizarea numărului 

total de licențe care urmează să fie 

acordate sunt clare, transparente și 

reflectă capacitatea tehnologică și 

progresul tehnologic.” 

Or. en 

 

Amendamentul  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(4a) Statele membre se asigură că 

organismele și autoritățile naționale de 

reglementare desemnează un ghișeu unic 

și disponibil publicului pentru informații 

și plângeri cu privire la problemele de 

accesibilitate menționate la articolul 7.” 

Or. en 

Justificare 

Pentru a susține punerea în aplicare a cerințelor de accesibilitate. 

 

Amendamentul  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(4b) Statele membre prevăd în legislația 

națională procedura pentru numirea 

șefului autorității naționale de 

reglementare sau a membrilor 

organismului colectiv care îndeplinește 

această funcție. Statele membre se 

asigură că procedura este deschisă 

tuturor părților interesate, invitația pentru 

exprimarea interesului este făcută 

publică, iar cerințele profesionale reflectă 

sarcinile care urmează să fie îndeplinite.” 

Or. en 

 

Amendamentul  1000 

Milan Zver 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție 

în cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor 

lor, care sunt prevăzute în prealabil în 

legislația națională. Decizia de concediere 

și expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinesc această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. Durata 

mandatului șefului unei autorități 

naționale de reglementare sau a 

membrilor organismului colectiv care 

îndeplinesc această funcție este stabilită 

în avans de legislația națională și nu este 
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modificată sub nicio formă înainte de 

terminarea mandatului. 

Or. en 

 

Amendamentul  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinesc această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională și pe baza unei notificări 

prealabile justificate. Decizia de 

concediere și expunerea de motive care a 

stat la baza acesteia sunt făcute publice. 

Or. en 

 

Amendamentul  1003 

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

Michel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinesc această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 
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reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere, 

justificată în mod corespunzător, și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere potențialul impact al concedierii șefului unui organism național de 

reglementare, este necesar să fie consolidată publicitatea referitoare la o astfel de concediere 

și să se garanteze că această decizie este întemeiată, și anume justificată în mod 

corespunzător. 

 

Amendamentul  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție 

în cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

(5) Membrii autorității naționale de 

reglementare independente sau ai 

organismului public echivalent, inclusiv 
șeful acesteia (acestuia) nu pot fi demiși 

decât în cazul în care nu mai îndeplinesc 

condițiile necesare pentru exercitarea 

atribuțiilor lor, care sunt prevăzute în 

prealabil în legislația națională. Decizia de 

concediere, inclusiv expunerea 

corespunzătoare de motive care a stat la 

baza acesteia, sunt făcute publice într-un 

mod ușor accesibil și transparent. 

Or. en 

 

Amendamentul  1005 

Milan Zver 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 

financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui la ERGA. 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. 

Or. en 

 

Amendamentul  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 

financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui la ERGA. 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice într-un mod ușor 

accesibil și transparent. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare independente au 

resursele financiare și umane adecvate 

pentru a-și putea exercita competențele 

care le sunt încredințate, inclusiv măsurile 

necesare de organizare pentru a le permite 

participarea și contribuția activă la 

ERGA. 

Or. en 
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Amendamentul  1007 

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

Michel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 

financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui la ERGA. 

(6) Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 

financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui în mod efectiv la 

sarcinile îndeplinite de ERGA în temeiul 

prezentei directive. 

Or. en 

Justificare 

Organismelor naționale de reglementare ar trebui să li se acorde suficiente resurse pentru a 

participa și a îndeplini în mod efectiv sarcinile ERGA. 

 

Amendamentul  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(6a) Statele membre se asigură că 

autoritatea națională de reglementare este 

funcțională în permanență. Atunci când 

se încheie mandatul șefului unei 
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autorități naționale de reglementare sau 

al unui membru al organismului colectiv 

care îndeplinește această funcție, postul 

va fi completat imediat sau, dacă nu este 

posibil, mandatul este prelungit până 

când va fi numit în mod oficial un 

succesor.” 

Or. en 

 

Amendamentul  1009 

Dietmar Köster 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau furnizor 

de servicii mass-media ori de platforme de 

partajare a materialelor video care este 

afectat de o decizie a unei autorități 

naționale de reglementare are dreptul de a 

exercita o cale de atac împotriva deciziei 

respective în fața unui organism competent 

să soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator ale cărui 

drepturi personale sunt afectate în mod 

direct de conținutul mass-media 

audiovizual sau orice furnizor de servicii 

mass-media ori de platforme de partajare a 

materialelor video care este afectat de o 

decizie a unei autorități naționale de 

reglementare are dreptul de a exercita o 

cale de atac împotriva deciziei respective 

în fața unui organism competent să 

soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Or. en 

 

Amendamentul  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau 

furnizor de servicii mass-media ori de 

platforme de partajare a materialelor 

video care este afectat de o decizie a unei 

autorități naționale de reglementare are 

dreptul de a exercita o cale de atac 

împotriva deciziei respective în fața unui 

organism competent să soluționeze calea 

de atac. Organismul competent să 

soluționeze calea de atac este independent 

de părțile implicate în calea de atac. 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme de recurs 

eficace, rapide și accesibile împotriva 

oricărei decizii a unei autorități naționale 

de reglementare independente sau a unui 

organism public echivalent. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac și asigură, printre altele, respectarea 

principiilor prevăzute la alineatele (2) și 

(4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau furnizor 

de servicii mass-media ori de platforme de 

partajare a materialelor video care este 

afectat de o decizie a unei autorități 

naționale de reglementare are dreptul de a 

exercita o cale de atac împotriva deciziei 

respective în fața unui organism competent 

să soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau furnizor 

de servicii mass-media audiovizuale care 

este afectat de o decizie a unei autorități 

naționale de reglementare are dreptul de a 

exercita o cale de atac împotriva deciziei 

respective în fața unui organism competent 

să soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Or. en 



 

PE592.350v01-00 80/99 AM\1107683RO.docxx 

RO 

 

Amendamentul  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acest organism competent să soluționeze 

calea de atac, care ar trebui să fie o 

instanță, dispune de expertiza 

corespunzătoare pentru a-și putea 

îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele 

membre se asigură că elementele cauzei 

sunt luate în considerare în mod 

corespunzător și că există un mecanism 

eficace de exercitare a unei căi de atac. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la soluționarea căii de atac, se 

aplică decizia autorității naționale de 

reglementare, cu excepția cazului în care 

sunt stabilite măsuri provizorii în 

conformitate cu dreptul intern.” 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1014 

Louise Bours 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Se introduce următorul articol 

30a: 

eliminat 

„Articolul 30a  

(1) Se instituie Grupul autorităților 

europene de reglementare pentru 

serviciile mass-media audiovizuale 

(ERGA). 

 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente 

în domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale. Aceste autorități sunt 

reprezentate de șefii sau de reprezentanții 

la nivel înalt desemnați ai autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor mass-media audiovizuale sau, 

în cazurile în care nu există o autoritate 

națională de reglementare, de alți 

reprezentanți, aleși conform procedurilor 

lor. Un reprezentant al Comisiei participă 

la reuniunile grupului. 

 

(3) ERGA are următoarele sarcini:  

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri 

în aplicare coerente în toate statele 

membre a cadrului de reglementare 

pentru serviciile mass-media 

audiovizuale; 

 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care 

acest lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții 

la piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 
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(c) să asigure schimbul de experiență 

și de bune practici în ceea ce privește 

punerea în aplicare a cadrului de 

reglementare pentru serviciile mass-media 

audiovizuale; 

 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare 

pentru aplicarea prezentei directive, în 

special în ceea ce privește articolele 3 și 4; 

 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a 

alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) 

și (4), precum și cu privire la orice aspect 

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a minorilor și instigare la ură. 

 

4. Comisia este împuternicită să 

adopte, printr-un act de punere în 

aplicare, regulamentul de procedură al 

ERGA.” 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale. Aceste autorități sunt 

reprezentate de șefii sau de reprezentanții 

la nivel înalt desemnați ai autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor massmedia audiovizuale sau, în 

cazurile în care nu există o autoritate 

națională de reglementare, de alți 

reprezentanți, aleși conform procedurilor 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale, inclusiv din autoritățile 

regionale de reglementare independente, 

cu competențe depline în domeniul 

serviciilor mass-media audiovizuale. 

Aceste autorități sunt reprezentate de șefii 

sau de reprezentanții la nivel înalt 

desemnați ai autorității naționale de 

reglementare, având ca principală 

responsabilitate supravegherea serviciilor 
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lor. Un reprezentant al Comisiei participă 

la reuniunile grupului. 

massmedia audiovizuale sau, în cazurile în 

care nu există o autoritate națională de 

reglementare, de alți reprezentanți, aleși 

conform procedurilor lor. Un reprezentant 

al Comisiei participă la reuniunile 

grupului. 

Or. es 

Justificare 

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

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

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

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

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

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Amendamentul  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale. Aceste autorități sunt 

reprezentate de șefii sau de reprezentanții 

la nivel înalt desemnați ai autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor mass-media audiovizuale sau, în 

cazurile în care nu există o autoritate 

națională de reglementare, de alți 

reprezentanți, aleși conform procedurilor 

lor. Un reprezentant al Comisiei participă 

la reuniunile grupului. 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale, care pot include 

organismele sau autoritățile regionale de 

reglementare independente ce dețin 

competențe depline în domeniul 

serviciilor mass-media audiovizuale. 

Aceste autorități sunt reprezentate de șefii 

sau de reprezentanții la nivel înalt 

desemnați ai autorității naționale de 

reglementare, având ca principală 

responsabilitate supravegherea serviciilor 

mass-media audiovizuale sau, în cazurile în 

care nu există o autoritate națională de 

reglementare, de alți reprezentanți, aleși 

conform procedurilor lor. Un reprezentant 

al Comisiei participă la reuniunile 

grupului. 
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Or. en 

 

Amendamentul  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale. Aceste autorități sunt 

reprezentate de șefii sau de reprezentanții 
la nivel înalt desemnați ai autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor mass-media audiovizuale sau, 

în cazurile în care nu există o autoritate 

națională de reglementare, de alți 

reprezentanți, aleși conform procedurilor 

lor. Un reprezentant al Comisiei participă 

la reuniunile grupului. 

(2) Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente 

sau din organismele publice echivalente 

care au ca responsabilitate principală 

supravegherea serviciilor mass-media 

audiovizuale, în sensul articolului 29. 

Fiecare autoritate națională de 

reglementare independentă sau organism 

public echivalent numește în cadrul 

ERGA un reprezentant la nivel înalt care 

este audiat de Parlamentul European 

înainte de numirea sa. Acești 

reprezentanți depun eforturi pentru a 

asigura faptul că ERGA își îndeplinește 

sarcinile în mod imparțial, transparent și 

în interesul Uniunii. Comisia numește în 

cadrul ERGA un reprezentant de legătură 

la nivel înalt. 

Or. en 

 

Amendamentul  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

(a) să consilieze și să asiste statele 

membre și Comisia în activitatea sa de 
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aplicare coerente în toate statele membre a 

cadrului de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale; 

asigurare a unei puneri în aplicare coerente 

în toate statele membre a cadrului de 

reglementare pentru serviciile mass-media 

audiovizuale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

aplicare coerente în toate statele membre a 

cadrului de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale; 

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

aplicare coerente în toate statele membre a 

cadrului de reglementare al Uniunii pentru 

serviciile mass-media audiovizuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) să furnizeze contribuții strategice 

Comisiei pentru politica sa în domeniul 

mass-media audiovizuale, inclusiv în toate 

etapele ciclului politicii; 

Or. en 
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Amendamentul  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care 

acest lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. Atunci când este 

posibil, ERGA se consultă cu participanții 

la piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali și colectează de la aceștia 

informațiile necesare în vederea stabilirii 

pozițiilor sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care acest 

lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei, inclusiv în privința 

oricărei amenințări la adresa 

pluralismului mass-mediei și a 

independenței autorităților naționale de 

reglementare. În cazul în care acest lucru 

este justificat pentru a consilia Comisia cu 

privire la anumite aspecte, grupul se poate 

consulta cu comitetul de contact, cu 

participanții la piață, cu consumatorii și cu 

utilizatorii finali, în vederea colectării 

informațiilor necesare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care acest 

lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința aspectelor legate de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei și de competența 

organismelor și a autorităților de 

reglementare care sunt membre 

ale ERGA. În cazul în care acest lucru este 

justificat pentru a consilia Comisia cu 

privire la anumite aspecte, grupul se poate 

consulta cu participanții la piață, cu 

consumatorii și cu utilizatorii finali, în 

vederea colectării informațiilor necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care acest 

lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

(b) să consilieze și să asiste statele 

membre și Comisia în privința oricărui 

aspect legat de serviciile mass-media 

audiovizuale care țin de competența 

Comisiei. În cazul în care acest lucru este 

justificat pentru a consilia Comisia cu 

privire la anumite aspecte, grupul se poate 

consulta cu participanții la piață, cu 
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finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

consumatorii și cu utilizatorii finali, în 

vederea colectării informațiilor necesare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3 și 4; 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3, 4 și 7; 

Or. en 

 

Amendamentul  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3 și 4; 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3, 4 și 7; 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se adauge această responsabilitate pentru ERGA, pentru respectarea sau 

facilitarea accesibilității, astfel cum se solicită la articolul 7. 
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Amendamentul  1027 

Julie Ward 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3 și 4; 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3, 4 și 7; 

Or. en 

 

Amendamentul  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a 

alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) 

și (4), precum și cu privire la orice aspect 

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a minorilor și instigare la ură.” 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a 

alineatul (3), la articolul 9 alineatele (2) și 

(4) și la articolul 13 alineatul (4), precum 

și cu privire la orice aspect referitor la 

serviciile mass-media audiovizuale, în 

special în materie de protecție a minorilor 

și instigare la ură.” 

Or. en 

 

Amendamentul  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a 

alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) 

și (4), precum și cu privire la orice aspect 

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a minorilor și instigare la ură. 

(e) să emită avize, la solicitarea 

statelor membre sau a Comisiei, cu privire 

la aspectele prevăzute la articolul 2 

alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și 

la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și 

cu privire la orice aspect referitor la 

serviciile mass-media audiovizuale, în 

special în materie de protecție a minorilor 

și instigare la ură. 

Or. fr 

 

Amendamentul  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) atunci când este necesar, să 

furnizeze orientări membrilor săi pentru 

aplicarea oricărei prevederi din prezenta 

directivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisia este împuternicită să (4) Comisia este împuternicită să 
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adopte, printr-un act de punere în aplicare, 

regulamentul de procedură al ERGA.” 

adopte, printr-un act de punere în aplicare, 

regulamentul de procedură al ERGA, în 

conformitate cu principiile menționate la 

articolul 30 alineatul (2) și la 

alineatul (2), al doilea paragraf, care 

vizează sarcinile menționate la 

alineatul (3). ERGA adoptă un cod de 

conduită pentru reprezentanții săi la nivel 

înalt.” 

Or. en 

 

Amendamentul  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) ERGA pregătește un raport anual 

al activităților sale și îl prezintă 

Parlamentului European și Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Procedurile activităților ERGA, 

inclusiv ordinea de zi și procesele verbale 

ale reuniunilor la nivel înalt, precum și 

raportul său anual, sunt puse la dispoziția 

publicului într-un mod ușor accesibil și 

transparent, cu excepția solicitărilor 

justificate în mod corespunzător din 
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partea membrilor săi referitoare la 

confidențialitatea informațiilor sensibile. 

Or. en 

 

Amendamentul  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 31 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (22a) Articolul 31 se înlocuiește cu 

următorul text: 

„Articolul 31 „Articolul 31 

În domeniile pe care prezenta directivă nu 

le coordonează, nu sunt afectate drepturile 

și obligațiile statelor membre care decurg 

din convențiile existente privind 

telecomunicațiile sau difuziunea.” 

În domeniile pe care prezenta directivă nu 

le coordonează, nu sunt afectate drepturile 

și obligațiile statelor membre care decurg 

din convențiile existente privind 

telecomunicațiile sau difuziunea. În 

vederea clarificării oricărei controverse 

cu privire la domeniul de aplicare al 

prezentei dispoziții, statele membre pot 

solicita avizul ERGA.” 

Or. en 

(Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 31 - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.) 

Justificare 

Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - 

articolul 29 - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  1035 

Louise Bours 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Articolul 33 se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

„Articolul 33  

Comisia monitorizează aplicarea de către 

statele membre a directivei, inclusiv 

aplicarea coreglementării și a 

autoreglementării prin intermediul 

codurilor adoptate la nivel național. 

 

Până cel mai târziu la [data – cel mult 

patru ani de la adoptare] și, ulterior, la 

fiecare trei ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

un raport privind aplicarea prezentei 

directive. 

 

Până cel mai târziu la [data – cel mult 10 

ani de la adoptare], Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului o 

evaluare ex post, însoțită, după caz, de 

propuneri privind revizuirea directivei, 

pentru a măsura impactul și valoarea 

adăugată a acesteia.” 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia monitorizează aplicarea de către 

statele membre a directivei, inclusiv 

aplicarea coreglementării și a 

autoreglementării prin intermediul 

codurilor adoptate la nivel național. 

Comisia monitorizează aplicarea de către 

statele membre a directivei, inclusiv 

aplicarea coreglementării și a 

autoreglementării prin intermediul 

codurilor și al instrumentelor echivalente 
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la nivel național, atunci când sunt 

adoptate. 

Or. en 

 

Amendamentul  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia monitorizează aplicarea de către 

statele membre a directivei, inclusiv 

aplicarea coreglementării și a 

autoreglementării prin intermediul 

codurilor adoptate la nivel național. 

Statele membre informează Comisia cu 

privire la monitorizarea aplicării 
directivei, inclusiv aplicarea 

coreglementării și a autoreglementării prin 

intermediul codurilor adoptate la nivel 

național. 

Or. fr 

Amendamentul  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. Acest 

raport include secțiuni specifice care 

evaluează în detaliu realizările și 

dificultățile reale întâmpinate în domeniul 

serviciilor mass-media audiovizuale cu 

privire la: 

 (a) limitarea expunerii publicului la 
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comunicări comerciale, în special cu 

privire la minori și la alte categorii 

vulnerabile, precum și respectarea 

generală a prezentei directive, 

 (b) respectarea reglementărilor pieței 

interne, 

 (c) toate dimensiunile pluralismului, 

în special cu privire la informații, politică 

și societate, 

 (d) punerea eficace în aplicare a 

obligațiilor de serviciu public, 

 (e) eliminarea obstacolelor din calea 

accesibilității, 

 (f) aplicarea coreglementării și a 

autoreglementării prin intermediul 

codurilor și al instrumentelor echivalente 

la nivel național, atunci când sunt 

adoptate, și măsura în care aceste 

instrumente demonstrează o capacitate 

reală de a îndeplini obiectivele prezentei 

directive, 

 (g) capacitatea operațională demonstrată 

de autoritățile naționale de reglementare 

independente sau de organismele publice 

echivalente, 

 (h) capacitatea operațională 

demonstrată de ERGA și de comitetul de 

contact, 

 (i) norme mai stricte stabilite în mod 

individual de statele membre și evidența 

aplicării lor, 

 (l) punerea reală în aplicare de către 

statele membre a dispozițiilor cu privire la 

dreptul la replică. 

Or. en 

 

Amendamentul  1039 

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

Ries 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până la [data – cel târziu la patru ani de la 

adoptare] cel târziu și, ulterior, o dată la 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive și, 

după caz, face propuneri suplimentare 

pentru a o adapta la evoluțiile din 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale, având în vedere, în special, 

evoluțiile tehnologice, evoluția practicilor 

consumatorilor, competitivitatea în cadrul 

sectorului și nivelul de educație în 

domeniul mass-mediei din toate statele 

membre. Raportul evaluează, de 

asemenea, problema practicilor 

publicitare, în special atunci când sunt 

vizați copiii, promovarea eficace a 

operelor europene și eficacitatea 

practicilor de autoreglementare și 

coreglementare în toate statele membre. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere noul domeniu de aplicare al prezentei directive, adaptarea poate fi necesară 

în viitor în funcție de modul în care au evoluat în timp anumite chestiuni sensibile. 

 

Amendamentul  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

Până la [data – cel târziu la patru ani de la 

adoptare] cel târziu și, ulterior, o dată la 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 
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European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive și, 

după caz, face propuneri suplimentare 

pentru a o adapta la evoluțiile din 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale, având în vedere în special 

evoluțiile tehnologice recente, 

competitivitatea în cadrul sectorului, 

precum și un raport privind practicile, 

politicile și măsurile de însoțire susținute 

de statele membre în ceea ce privește 

educația în domeniul mass-mediei. 

Or. en 

 

Amendamentul  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până la [data – cel târziu la patru ani de la 

adoptare] cel târziu și, ulterior, o dată la 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive, având 

în vedere în special evoluțiile tehnologice 

recente, competitivitatea în cadrul 

sectorului, protecția copilului și nivelul de 

educație în domeniul mass-mediei din 

toate statele membre. 

Or. en 

Justificare 

Reintroducerea referirii la educația în domeniul mass-media. A se vedea amendamentele cu 

privire la considerentele 42a și 42b. 
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Amendamentul  1042 

Silvia Costa 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până la [data – cel târziu la patru ani de la 

adoptare] cel târziu și, ulterior, o dată la 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive în 

toate statele membre, precum și un raport 

privind practicile, politicile și acțiunile 

susținute de statele membre legate de 

educația în domeniul mass-mediei. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a face eficace educația în domeniul mass-mediei, este necesar să fie implicate în mod 

activ toate statele membre. 

 

Amendamentul  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult 

patru ani de la adoptare] și, ulterior, la 

fiecare trei ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

un raport privind aplicarea prezentei 

directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult trei 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Or. en 
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Amendamentul  1044 

Louise Bours 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive până cel mai 

târziu la [data – cel mult un an de la 

intrarea în vigoare]. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textul actelor 

respective. 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive până cel mai 

târziu la [data – cel mult cinci ani de la 

intrarea în vigoare]. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textul actelor 

respective. 

Or. en 

 


