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Изменение  20 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

член 62 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 53, параграф 1, 

член 62 и член 168, параграфи 1 и 5 от 

него, 

Or. en 

 

Изменение  21 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

член 62 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

членове 62 и 168 от него, 

Or. ro 

 

Изменение  22 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

член 62 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

членове 62 и 168 от него, 
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Or. en 

 

Изменение  23 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

член 62 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

членове 62 и 168 от него, 

Or. en 

 

Изменение  24 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Протокол (№ 1) към 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз, 

Or. el 

 

Изменение  25 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Протокол (№ 2) към 

Договора за функционирането на 
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Европейския съюз относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, 

Or. el 

 

Изменение  26 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудиовизуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо. 

Технологичното развитие дава 

възможност за нови видове услуги и 

предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудиовизуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудиовизуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудио-визуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо 

поради нарастващото сближаване 

между телевизионните услуги и 

услугите, предоставяни през 

интернет. Технологичното развитие 

дава възможност за нови видове услуги 

и предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудио-визуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудио-визуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 
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на услуги за видео по заявка и 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени. 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

на услуги за видео по заявка и 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени. 

_________________ _________________ 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) 

(ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) 

(ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 

Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., 

стр. 27). 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 

Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., 

стр. 27). 

Or. el 

 

Изменение  27 

Марк Жуло 
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Предложение за директива 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудиовизуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо. 

Технологичното развитие дава 

възможност за нови видове услуги и 

предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудиовизуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудиовизуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

на услуги за видео по заявка и 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени. 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудио-визуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо. 

Технологичното развитие дава 

възможност за нови видове услуги и 

предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудио-визуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудио-визуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

на услуги за видео по заявка, социални 

мрежи и платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени.. 

_________________ _________________ 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

3 октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

3 октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 
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на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) 

(ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) 

(ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 

Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., 

стр. 27). 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 

Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., 

стр. 27). 

Or. fr 

 

Изменение  28 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Директива 2010/13/ЕС следва да 

продължи да се прилага само за онези 

услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел 

информиране, развлечение или 

образоване. Изискването за основната 

цел следва също да се счита за спазено, 

ако услугата има аудиовизуално 

съдържание и форма, която може да 

бъде отделена от основната дейност на 

(3) Директива 2010/13/ЕС следва да 

продължи да се прилага само за онези 

услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел 

информиране, развлечение или 

образоване. Изискването за основната 

цел следва също да се счита за спазено, 

ако услугата има аудио-визуално 

съдържание и форма, която може да 

бъде отделена от основната дейност на 
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доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн 

вестници, включващи аудиовизуални 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, когато тези 

части могат да се считат за отделими от 

тяхната основна дейност. Услугите на 

социалните медии не са включени, 

освен ако не предоставят услуга, 

която попада в обхвата на 
определението за платформа за 

споделяне на видеоклипове. Услугата 

следва да се счита просто за неделимо 

допълнение към основната дейност в 

резултат на връзките между 

аудиовизуалния продукт и основната 

дейност. Като такива каналите или 

всякакви други аудиовизуални услуги 

под редакторската отговорност на 

доставчик могат да представляват 

аудиовизуални услуги сами по себе си 

дори и ако се предлагат в рамките на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове, която се характеризира с 

липсата на редакционна отговорност. В 

такива случаи зависи от доставчиците с 

редакционна отговорност да спазват 

разпоредбите на тази директива. 

доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн 

вестници, включващи аудио-визуални 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, когато тези 

части могат да се считат за отделими от 

тяхната основна дейност. Тъй като 

социалните мрежи са важен начин 

потребителите да получават достъп 

до информация и разчитат все повече 
на създадено или предоставено от 

потребителите аудио-визуално 

съдържание, е необходимо да се 

включат социални мрежи в 

приложното поле на настоящата 

директива, когато те отговарят на 
определението за платформа за 

споделяне на видеоклипове. Услугата 

следва да се счита просто за неделимо 

допълнение към основната дейност в 

резултат на връзките между аудио-

визуалния продукт и основната дейност. 

Като такива каналите или всякакви 

други аудио-визуални услуги под 

редакторската отговорност на доставчик 

могат да представляват аудио-визуални 

услуги сами по себе си дори и ако се 

предлагат в рамките на платформа за 

споделяне на видеоклипове, която се 

характеризира с липсата на редакционна 

отговорност. В такива случаи зависи от 

доставчиците с редакционна 

отговорност да спазват разпоредбите на 

тази директива. 

Or. fr 

 

Изменение  29 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В своето „Съобщение до (7) В своето „Съобщение до 
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Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати – 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства по 

модела на Общността за обмяна на 

практики и принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране32. Редица кодекси, 

създадени в координираните от 

директивата области, се оказаха 

добре изготвени, в съответствие с 

принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. Наличието на подкрепящ 

законодателен механизъм се счита за 

важен фактор за успех при 

насърчаването на съответствието с 

кодекса за саморегулиране или 

съвместно регулиране. Също толкова 

важно е с тези кодекси да се 

поставят конкретни цели, които 

дават възможност за редовен, 

прозрачен и независим контрол и 

оценка на целите, определяни с тези 

кодекси. Степенуваните санкции, 

които поддържат елемент на 

пропорционалност, обикновено се 

считат за ефективен подход към 

прилагането на дадена схема. 
Приетите в координираните от 

настоящата директива кодекси за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране следва да бъдат в 

съответствие с тези принципи. 

Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати – 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства. 

Приетите в настоящата директива 

области и координираните от нея 
кодекси за съвместно регулиране следва 

да бъдат в съответствие с тези 

принципи. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation. 

 

Or. en 
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Изменение  30 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В своето „Съобщение до 

Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати — 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства по 

модела на Общността за обмяна на 

практики и принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране32. Редица кодекси, 

създадени в координираните от 

директивата области, се оказаха добре 

изготвени, в съответствие с принципите 

за по-добро саморегулиране и 

съвместно регулиране. Наличието на 

подкрепящ законодателен механизъм се 

счита за важен фактор за успех при 

насърчаването на съответствието с 

кодекса за саморегулиране или 

съвместно регулиране. Също толкова 

важно е с тези кодекси да се поставят 

конкретни цели, които дават 

възможност за редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на целите, 

определяни с тези кодекси. 

Степенуваните санкции, които 

поддържат елемент на 

пропорционалност, обикновено се 

считат за ефективен подход към 

прилагането на дадена схема. Приетите 

в координираните от настоящата 

директива кодекси за саморегулиране и 

съвместно регулиране следва да бъдат в 

съответствие с тези принципи. 

(7) В своето „Съобщение до 

Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати — 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства по 

модела на Общността за обмяна на 

практики и принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране32. Редица кодекси, 

създадени в координираните от 

директивата области, се оказаха добре 

изготвени, в съответствие с принципите 

за по-добро саморегулиране и 

съвместно регулиране, и могат да 

представляват полезен алтернативен 

или допълващ инструмент на 

законодателното действие. 

Наличието на подкрепящ законодателен 

механизъм се счита за важен фактор за 

успех при насърчаването на 

съответствието с кодекса за 

саморегулиране или съвместно 

регулиране. Също толкова важно е с 

тези кодекси да се поставят конкретни 

цели, които дават възможност за 

редовен, прозрачен и независим контрол 

и оценка на целите, определяни с тези 

кодекси. Степенуваните санкции, които 

поддържат елемент на 

пропорционалност, обикновено се 

считат за ефективен подход към 

прилагането на дадена схема. Приетите 

в координираните от настоящата 

директива кодекси за саморегулиране и 
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съвместно регулиране следва да бъдат в 

съответствие с тези принципи. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. el 

 

Изменение  31 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За да се гарантира 

последователност и да се предостави 

сигурност за предприятията и органите 

на държавите членки, значението на 

понятието „подбуждане към омраза“ 

следва, доколкото е подходящо, да бъде 

приведено в съответствие с 

определението в Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 

2008 г. относно борбата с определени 

форми и прояви на расизъм и 

ксенофобия посредством наказателното 

право, което определя изказванията, 

подбуждащи към омраза, като 

„публично подбуждане към насилие или 

омраза“. Това следва да включва 

уеднаквяване на критериите, на които се 

основава категоризирането като 

„подбуждане към насилие или омраза“. 

(8) За да се гарантира 

последователност и да се предостави 

сигурност за предприятията и органите 

на държавите членки, значението на 

понятието „подбуждане към омраза“ 

следва, доколкото е подходящо, да бъде 

приведено в съответствие с 

определението в Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 

2008 г. относно борбата с определени 

форми и прояви на расизъм и 

ксенофобия посредством наказателното 

право, което определя изказванията, 

подбуждащи към омраза, като 

„публично подбуждане към насилие или 

омраза“, като от това следва, че 

подлежат на санкции. Това следва да 

включва уеднаквяване на критериите, на 

които се основава категоризирането 

като „подбуждане към насилие или 

омраза“. 

Or. el 

 

Изменение  32 
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Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица. Това 

може да стане например чрез система от 

дескриптори на съдържание, които 

указват характера на съдържанието. 

Дескрипторите на съдържание могат да 

бъдат предоставяни чрез писмени, 

графични или акустични средства. 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

уязвими групи, като непълнолетните 

лица, да вземат информирани решения 

за съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на уязвими групи като 

непълнолетните лица. Това може да 

стане например чрез система от 

дескриптори на съдържание, които 

указват характера на съдържанието. 

Дескрипторите на съдържание могат да 

бъдат предоставяни чрез писмени, 

графични или акустични средства. 

Or. en 

 

Изменение  33 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото, умственото или 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация за 

съдържание, което може да увреди 

физическото или умственото развитие 
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моралното развитие на непълнолетните 

лица. Това може да стане например чрез 

система от дескриптори на съдържание, 

които указват характера на 

съдържанието. Дескрипторите на 

съдържание могат да бъдат 

предоставяни чрез писмени, графични 

или акустични средства. 

на непълнолетните лица. Това може да 

стане например чрез система от 

дескриптори на съдържание, които 

указват характера на съдържанието. 

Дескрипторите на съдържание могат да 

бъдат предоставяни чрез писмени, 

графични или акустични средства. 

Or. en 

 

Изменение  34 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Правото на хората с 

увреждания и на възрастните хора да 

участват и да се интегрират в 

обществения и културния живот е 

свързано с предоставянето на 

достъпни аудио-визуални медийни 

услуги. Следователно във възможно 

най-кратък срок държавите членки 

следва да предприемат подходящи и 

пропорционални мерки, за да 

гарантират, че доставчиците на 

медийни услуги под тяхната 

юрисдикция активно се стремят да 

направят съдържанието достъпно за 

хората с нарушено зрение или слух. 

Or. en 

 

Изменение  35 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Важно е регулаторните 

действия да ограничават 

възможността лице, което е 

засегнато от всякакъв вид уязвимост 

(социална, икономическа, 

психологическа, свързана със здравето 

и т.н.), да бъде изложено на идеи или 

ценности, които затвърждават 

неговото усещане за уязвимост. Също 

толкова важно е да се избягват 

действия, които представят 

потреблението на продукт или услуга 

като ясно, пряко средство за 

преодоляване на тази уязвимост. 

Or. en 

 

Изменение  36 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Съществуващите разпоредби 

относно подобряването на достъпа до 

медийни услуги за хора с увредено 

зрение или слух следва да бъдат 

засилени, за да се гарантира напредък 

и непрекъснатост на усилията на 

държавите членки и доставчиците 

на медийни услуги. 

Or. en 

 

Изменение  37 

Ренате Зомер 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и 

международно равнище съществуват 

определени широкопризнати насоки 

за хранене, като например модела на 

хранителен профил за Европа на 

регионалната служба на Световната 

здравна организация, с цел 

разграничаване на храните въз основа 

на техния хранителен състав в 

контекста на рекламирането на 

хранителни продукти за деца по 

телевизията. Държавите членки 

следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни 

и напитки, които имат високо 

съдържание на сол, захар или 

мазнини, или които по друг начин не 

отговарят на тези национални или 

международни насоки за хранене, се 

използват кодекси за поведение на 

базата на саморегулиране и 

съвместно регулиране. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  38 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация, с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 
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хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за уязвими групи като деца по 

телевизията. Държавите членки следва 

да бъдат насърчавани да гарантират, че 

с цел ефективно предотвратяване на 

излагането на уязвими групи, като деца 

и непълнолетни лица, на аудио-

визуални търговски съобщения относно 

храни и напитки, които имат високо 

съдържание на сол, захар или мазнини 

или които по друг начин не отговарят на 

тези национални или международни 

насоки за хранене, се използват кодекси 

за поведение на базата на регулиране 

и съвместно регулиране. 

Or. en 

 

Изменение  39 

Елизабета Гардини, Джули Гърлинг, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които по 

друг начин не отговарят на тези 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене с 

цел разграничаване на храните въз 

основа на техния хранителен състав в 

контекста на рекламирането на 

хранителни продукти за деца по 

телевизията. Държавите членки следва 

да бъдат насърчавани да гарантират, че 

с цел ефективно намаляване на 

излагането на деца на аудио-визуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране, като 
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национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. 

инициативата EU Pledge и други 

разработени в рамките на 

Платформата на Комисията за 

действие относно хранителния 

режим, физическата активност и 

здравето. 

Or. en 

 

Изменение  40 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които 

по друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация, с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да намалят до минимум 

излагането на деца и непълнолетни лица 

на аудио-визуални търговски 

съобщения относно храни и напитки, 

които имат високо съдържание на сол, 

захар или мазнини съгласно модела на 

хранителен профил за Европа на 

регионалната служба на Световната 

здравна организация. 

Or. en 
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Изменение  41 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че кодекси за поведение 

намаляват до минимум на излагането 

на деца и непълнолетни лица на аудио-

визуални търговски съобщения относно 

храни и напитки, които имат високо 

съдържание на сол, захар или мазнини 

или които по друг начин не отговарят на 

тези национални или международни 

насоки за хранене. 

Or. ro 

 

Изменение  42 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 
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като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да гарантират, че с цел 

ефективно намаляване на излагането на 

деца и непълнолетни лица на аудио-

визуални търговски съобщения относно 

храни и напитки, които имат високо 

съдържание на сол, захар или мазнини, 

или които по друг начин не отговарят на 

тези национални или международни 

насоки за хранене, се използват кодекси 

за поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. 

Or. it 

 

Изменение  43 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Освен това държавите членки 

следва да гарантират, че с цел 

ефективно намаляване на излагането 

на деца и непълнолетни лица на 

аудио-визуални търговски съобщения 

за насърчаване на хазартните игри се 

използват кодекси за поведение на 

базата на саморегулиране и 

съвместно регулиране. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и 

саморегулиране с цел отговорно 

насърчаване на хазартните игри, 

включително в аудио-визуалните 
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търговски съобщения. Тези системи и 

по-специално системите, чиято цел е 

да се гарантира, че аудио-визуалните 

търговски съобщения за насърчаване 

на хазартните игри са придружени 

от съобщения за отговорно 

консумиране, следва допълнително да 

се насърчават. 

Or. it 

 

Изменение  44 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. На равнището на Съюза и 

на национално равнище съществуват 

определени системи за съвместно 

регулиране и саморегулиране с цел 

отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски 

съобщения. Тези системи и по-

специално системите, чиято цел е да 

се гарантира, че аудиовизуалните 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се 

насърчават. 

(11) Държавите членки следва да 

гарантират, че се използват кодекси за 

поведение с цел гарантиране на 

отговорни аудио-визуални търговски 

съобщения за алкохолни напитки. 
Излагането на деца и непълнолетни 

лица на аудио-визуални търговски 

съобщения за алкохолни напитки следва 

да бъде намалено до минимум. 

Or. en 
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Изменение  45 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и 

саморегулиране с цел отговорно 

пускане на пазара на алкохолни 

напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски 

съобщения. Тези системи и по-

специално системите, чиято цел е да 

се гарантира, че аудиовизуалните 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се 

насърчават. 

(11) Държавите членки следва 

да бъдат насърчавани да гарантират, 

че с цел ефективно предотвратяване и 

ограничаване на излагането на уязвими 

групи, като деца и непълнолетни лица, 

на аудио-визуални търговски 

съобщения за алкохолни напитки се 

използват кодекси за поведение на 

базата на регулиране и съвместно 

регулиране. 

Or. en 

 

Изменение  46 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите (11) По подобен начин държавите 



 

AM\1112182BG.docx 23/123 PE595.453v03-00 

 BG 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и саморегулиране 

с цел отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски съобщения. 

Тези системи и по-специално системите, 

чиято цел е да се гарантира, че 

аудиовизуалните търговски съобщения 

за алкохолни напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се насърчават. 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на неподходящи 

аудио-визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки се използват 

кодекси за поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. На равнището на Съюза и 

на национално равнище съществуват 

определени системи за съвместно 

регулиране и саморегулиране с цел 

отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудио-визуалните търговски 

съобщения. Тези системи и по-

специално системите, чиято цел е да се 

гарантира, че аудио-визуалните 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки са придружени от съобщения за 

отговорно консумиране, следва 

допълнително да се насърчават. 

Or. el 

 

Изменение  47 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. На равнището на Съюза и 

на национално равнище съществуват 

определени системи за съвместно 

регулиране и саморегулиране с цел 

(11) По подобен начин, когато 

държава членка избере да въведе 

съвместно регулиране, то следва да се 

използва ефективно за намаляване на 

излагането на деца и непълнолетни лица 

на аудио-визуални търговски 

съобщения за алкохолни напитки. На 

равнището на Съюза и на национално 

равнище съществуват определени 

системи за съвместно регулиране и 

саморегулиране с цел отговорно 

пускане на пазара на алкохолни 

напитки, включително в аудио-
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отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски съобщения. 

Тези системи и по-специално системите, 

чиято цел е да се гарантира, че 

аудиовизуалните търговски съобщения 

за алкохолни напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се насърчават. 

визуалните търговски съобщения. Тези 

системи и по-специално системите, 

чиято цел е да се гарантира, че аудио-

визуалните търговски съобщения за 

алкохолни напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се насърчават. 

Or. ro 

 

Изменение  48 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и саморегулиране 

с цел отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски съобщения. 

Тези системи и по-специално системите, 

чиято цел е да се гарантира, че 

аудиовизуалните търговски съобщения 

за алкохолни напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се насърчават. 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва да гарантират, че с цел 

ефективно ограничаване на излагането 

на деца и непълнолетни лица на аудио-

визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки се използват 

кодекси за поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. На равнището на Съюза и 

на национално равнище съществуват 

определени системи за съвместно 

регулиране и саморегулиране с цел 

отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудио-визуалните търговски 

съобщения. Тези системи и по-

специално системите, чиято цел е да се 

гарантира, че аудио-визуалните 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки са придружени от съобщения за 

отговорно консумиране, следва 

допълнително да се насърчават. 

Or. it 
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Изменение  49 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза могат да бъдат добро средство за 

гарантиране на по-последователен и 

ефективен подход. 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза могат да бъдат добро средство за 

гарантиране на по-последователен и 

ефективен подход. 

Or. en 

 

Изменение  50 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза могат да бъдат добро средство за 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза могат да бъдат добро средство за 

гарантиране на по-последователен и 
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гарантиране на по-последователен и 

ефективен подход. 

ефективен подход. 

Or. en 

 

Изменение  51 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Държавите членки се 

призовават да разработят рамка за 

периодите, представляващи най-

гледано време, за да се използва, 

когато се прилагат правилата на 

настоящата директива, отнасящи се 

до защитата на непълнолетни лица. 

Or. da 

 

Изменение  52 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Пазарът за телевизионно 

излъчване е претърпял развитие и 

съществува необходимост от повече 

гъвкавост по отношение на 

аудиовизуалните търговски 

съобщения, по-специално за 

количествени правила по отношение 

на линейни аудиовизуални медийни 

услуги, позициониране на продукти и 

спонсорство. Появата на нови услуги, 

включително такива без рекламиране, 

е довела до по-голям избор за 

зрителите, които лесно могат да 

заличава се 
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преминат към алтернативни 

предложения. 

Or. fr 

 

Изменение  53 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Пазарът за телевизионно 

излъчване е претърпял развитие и 

съществува необходимост от повече 

гъвкавост по отношение на 

аудиовизуалните търговски 

съобщения, по-специално за 

количествени правила по отношение 

на линейни аудиовизуални медийни 

услуги, позициониране на продукти и 

спонсорство. Появата на нови услуги, 

включително такива без рекламиране, 

е довела до по-голям избор за 

зрителите, които лесно могат да 

преминат към алтернативни 

предложения. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  54 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Пазарът за телевизионно 

излъчване е претърпял развитие и 

съществува необходимост от повече 

гъвкавост по отношение на 

аудиовизуалните търговски 

заличава се 
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съобщения, по-специално за 

количествени правила по отношение 

на линейни аудиовизуални медийни 

услуги, позициониране на продукти и 

спонсорство. Появата на нови услуги, 

включително такива без рекламиране, 

е довела до по-голям избор за 

зрителите, които лесно могат да 

преминат към алтернативни 

предложения. 

Or. da 

 

Изменение  55 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Спонсорството е важно 

средство за финансиране на 

аудиовизуалните медийни услуги или 

предавания, като същевременно се 

популяризира наименованието на 

юридическо или физическо лице, 

марка, образ, дейности или продукти. 

Като такова, за да бъде 

спонсорството ценна форма на 

рекламна техника за 

рекламодателите и доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги, 

съобщенията относно спонсорството 

могат да съдържат рекламни 

позовавания на стоките или услугите 

на спонсора, макар и да не насърчават 

пряко покупката на стоките и 

услугите. Съобщенията относно 

спонсорството следва да 

продължават ясно да уведомяват 

зрителите за наличието на 

споразумение за спонсорство. 
Съдържанието на спонсорираните 

предавания не следва да се повлиява по 

начин, който засяга редакционната 

(14) Съдържанието на 

спонсорираните предавания не следва 

да се повлиява по начин, който засяга 

редакционната зависимост на 

доставчика на аудио-визуалната 

медийна услуга. 
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зависимост на доставчика на 

аудиовизуалната медийна услуга. 

Or. en 

 

Изменение  56 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Либерализирането на 

позиционирането на продукти не 

доведе до очакваното възприемане на 

тази форма на аудиовизуални 

търговски съобщения. По-специално 

общата забрана за позициониране на 

продукти с някои изключения не 

създаде правна сигурност за 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги. Следователно 

позиционирането на продукти следва 

да бъде разрешено във всички 

аудиовизуални медийни услуги, като 

се предвидят изключения. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  57 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Либерализирането на 

позиционирането на продукти не доведе 

до очакваното възприемане на тази 

форма на аудиовизуални търговски 

съобщения. По-специално общата 

забрана за позициониране на продукти 

(15) По принцип позиционирането на 

продукти следва да бъде забранено. 

Въпреки това са уместни дерогации за 

определени видове предавания въз 

основа на позитивен списък. Дадена 

държава членка следва да има право 
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с някои изключения не създаде правна 

сигурност за доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги. 

Следователно позиционирането на 

продукти следва да бъде разрешено във 

всички аудиовизуални медийни услуги, 

като се предвидят изключения. 

да се откаже от тези дерогации 

напълно или частично, например като 

разреши позиционирането на 

продукти само в предавания, които не 

са произведени изключително в тази 

държава членка. 

Or. da 

 

Изменение  58 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Либерализирането на 

позиционирането на продукти не доведе 

до очакваното възприемане на тази 

форма на аудио-визуални търговски 

съобщения. По-специално общата 

забрана за позициониране на продукти с 

някои изключения не създаде правна 

сигурност за доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги. Следователно 

позиционирането на продукти следва да 

бъде разрешено във всички 

аудиовизуални медийни услуги, като се 

предвидят изключения. 

(15) Либерализирането на 

позиционирането на продукти не доведе 

до очакваното възприемане на тази 

форма на аудио-визуални търговски 

съобщения. По-специално общата 

забрана за позициониране на продукти с 

някои изключения не създаде правна 

сигурност за доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги. Следователно 

позиционирането на продукти следва да 

бъде разрешено във всички аудио-

визуални медийни услуги, като се 

предвидят изключения, тъй като това 

може да бъде източник на 

допълнителни доходи за 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги. 

Or. el 

 

Изменение  59 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 16 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с 

потребителски въпроси, религиозни 

предавания и предавания със 

значителна детска аудитория. По-

специално данните сочат, че 

позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси 

представляват предавания, които 

предлагат съвети на зрителите, или 

включват прегледи на покупката на 

продукти и услуги. Допускането на 

позициониране в такива предавания би 

размило границите между рекламно и 

редакционно съдържание за зрителите, 

които може да очакват истински и 

честен преглед на продуктите или 

услугите в тези предавания. 

(16) Позиционирането на продукти 

като цяло не следва да се допуска. 

Данните сочат, че позиционирането на 

продукти и вградените реклами могат да 

засегнат поведението на децата, тъй 

като често те не могат да разпознаят 

търговското съдържание. Следователно 

е необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията. Допускането на 

позициониране в предавания би размило 

границите между рекламно и 

редакционно съдържание за зрителите, 

които може да очакват истински и 

честен преглед на продуктите или 

услугите в тези предавания. 

Or. en 

 

Изменение  60 

Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни, образователни, 
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предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните сочат, 

че позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

спортни или друг вид предавания със 

значителна детска аудитория. По-

специално данните сочат, че 

позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

Or. nl 

 

Изменение  61 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните 

сочат, че позиционирането на продукти 

и вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

детски предавания. По-специално 

данните сочат, че позиционирането на 

продукти и вградените реклами могат да 

засегнат поведението на децата, тъй 

като често те не могат да разпознаят 

търговското съдържание. Следователно 

е необходимо да се запази забраната за 
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необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

позициониране на продукти в детските 

предавания и семейните предавания, 

като музикални предавания или 

спортни събития. Предаванията във 

връзка с потребителски въпроси 

представляват предавания, които 

предлагат съвети на зрителите или 

включват прегледи на покупката на 

продукти и услуги. Допускането на 

позициониране в такива предавания би 

размило границите между рекламно и 

редакционно съдържание за зрителите, 

които може да очакват истински и 

честен преглед на продуктите или 

услугите в тези предавания. 

Or. en 

Обосновка 

По отношение на излъчваните предавания, засегнати от ограниченията за 

рекламиране, е от съществено значение да бъдат обхванати и семейните предавания, 

гледани от възрастни и от деца, които съответстват на чести телевизионни навици. 

 

Изменение  62 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните сочат, 

че позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

(16) Позиционирането на продукти 

следва да се забрани в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните сочат, 

че позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 
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предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

Or. it 

 

Изменение  63 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Правилото продуктът да не 

бъде неоправдано изтъкван се оказа 

трудноприложимо на практика. 

Освен това то ограничава 

възприемането на позициониране на 

продукт, което по определение 

включва в известна степен 

значително изтъкване, за да може да 

се генерира стойност. Изискванията за 

предаванията, съдържащи 

позициониране на продукти, следва да 

акцентират върху ясното информиране 

на зрителите за наличието на 

позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 

независимост на доставчика на 

аудиовизуални медийни услуги не е 

засегната 

(17) Затова и изискванията за 

предаванията, съдържащи 

позициониране на продукти, следва да 

акцентират върху ясното информиране 

на зрителите за наличието на 

позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 

независимост на доставчика на аудио-

визуални медийни услуги не е 

засегната. 

Or. da 
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Изменение  64 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Правилото продуктът да не бъде 

неоправдано изтъкван се оказа 

трудноприложимо на практика. Освен 

това то ограничава възприемането на 

позициониране на продукт, което по 

определение включва в известна 

степен значително изтъкване, за да 

може да се генерира стойност. Затова 

и изискванията за предаванията, 

съдържащи позициониране на продукти, 

следва да акцентират върху ясното 

информиране на зрителите за наличието 

на позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 

независимост на доставчика на 

аудиовизуални медийни услуги не е 

засегната. 

(17) Правилото продуктът да не бъде 

неоправдано изтъкван се оказа 

трудноприложимо на практика. Затова и 

изискванията за предаванията, 

съдържащи позициониране на продукти, 

следва да акцентират върху ясното 

информиране на зрителите за наличието 

на позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 

независимост на доставчика на аудио-

визуални медийни услуги не е 

засегната. 

Or. el 

 

Изменение  65 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Правилото продуктът да не 

бъде неоправдано изтъкван се оказа 

трудноприложимо на практика. 

Освен това то ограничава 

възприемането на позициониране на 

продукт, което по определение 

включва в известна степен 

значително изтъкване, за да може да 

се генерира стойност. Изискванията за 

предаванията, съдържащи 

(17) Позиционирането на продукти 

следва да продължи да бъде забранено 

като цяло. Когато е предвидена 

дерогация в закона, изискванията за 

предаванията, съдържащи 

позициониране на продукти, следва да 

акцентират върху ясното информиране 

на зрителите за наличието на 

позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 
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позициониране на продукти, следва да 

акцентират върху ясното информиране 

на зрителите за наличието на 

позициониране на продукт и върху 

гарантирането, че редакционната 

независимост на доставчика на 

аудиовизуални медийни услуги не е 

засегната 

независимост на доставчика на аудио-

визуални медийни услуги не е 

засегната. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като увеличението на броя 

на новите услуги доведе до по-голям 

избор за зрителите, излъчващите 

оператори имат по-голяма гъвкавост 

по отношение на включването на 

рекламни спотове и спотове за 

телевизионно пазаруване, когато това 

не накърнява излишно целостта на 

предаването. Все пак, за да се съхрани 

специфичният характер на европейското 

телевизионно пространство, следва да 

останат ограничени прекъсванията на 

кинематографични произведения и 

филми, създадени за телевизията, както 

и на някои категории предавания, които 

все още се нуждаят от специфична 

защита. 

(18) Все пак, за да се съхрани 

специфичният характер на европейското 

телевизионно пространство, следва да 

останат ограничени прекъсванията на 

кинематографични произведения и 

филми, създадени за телевизията, както 

и на някои категории предавания, които 

все още се нуждаят от специфична 

защита. 

Or. da 

 

Изменение  67 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 18 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като увеличението на броя 

на новите услуги доведе до по-голям 

избор за зрителите, излъчващите 

оператори имат по-голяма гъвкавост 

по отношение на включването на 

рекламни спотове и спотове за 

телевизионно пазаруване, когато това 

не накърнява излишно целостта на 

предаването. Все пак, за да се съхрани 

специфичният характер на европейското 

телевизионно пространство, следва да 

останат ограничени прекъсванията на 

кинематографични произведения и 

филми, създадени за телевизията, както 

и на някои категории предавания, които 

все още се нуждаят от специфична 

защита. 

(18) Въпреки че увеличението на 

броя на новите услуги доведе до по-

голям избор за зрителите, е необходимо 

да се запази защитата на целостта 

на предаванията и на потребителите 

срещу прекомерно честото включване 

на рекламни спотове и спотове за 

телевизионно пазаруване. 

Следователно, за да се съхрани 

специфичният характер на европейското 

телевизионно пространство, следва да 

останат ограничени прекъсванията на 

кинематографични произведения и 

филми, създадени за телевизията, както 

и на някои категории предавания, които 

все още се нуждаят от специфична 

защита. 

Or. fr 

 

Изменение  68 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Макар че с настоящата 

директива не се увеличава общото 

количество допустимо рекламно 

време в интервала от 7,00 до 23,00 

часа, е важно излъчващите 

оператори да разполагат с по-голяма 

гъвкавост и да могат да решават кога 

да пускат реклами, за да увеличат 

максимално търсенето от страна на 

рекламодателите и зрителския 

поток. Следователно почасовото 

ограничение следва да бъде 

премахнато и да бъде въведено дневно 

ограничение от 20% реклами в 

интервала между 7,00 часа и 23,00 

заличава се 
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часа. 

Or. fr 

 

Изменение  69 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Макар че с настоящата 

директива не се увеличава общото 

количество допустимо рекламно 

време в интервала от 7,00 до 23,00 

часа, е важно излъчващите 

оператори да разполагат с по-голяма 

гъвкавост и да могат да решават кога 

да пускат реклами, за да увеличат 

максимално търсенето от страна на 

рекламодателите и зрителския 

поток. Следователно почасовото 

ограничение следва да бъде 

премахнато и да бъде въведено дневно 

ограничение от 20% реклами в 

интервала между 7,00 часа и 23,00 

часа. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  70 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Макар че с настоящата 

директива не се увеличава общото 

количество допустимо рекламно време в 

интервала от 7,00 до 23,00 часа, е 

важно излъчващите оператори да 

(19) С настоящата директива не се 

увеличава общото количество 

допустимо рекламно време. Почасовото 

ограничение следва да се запази на 20% 

реклами на час. 
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разполагат с по-голяма гъвкавост и да 

могат да решават кога да пускат 

реклами, за да увеличат максимално 

търсенето от страна на 

рекламодателите и зрителския 

поток. Следователно почасовото 

ограничение следва да бъде 

премахнато и да бъде въведено дневно 

ограничение от 20% реклами в 

интервала между 7,00 часа и 23,00 

часа. 

Or. da 

 

Изменение  71 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Много излъчващи оператори са 

част от по-големи медийни групи и 

правят съобщения не само във връзка 

със собствените си предавания и 

пряко произтичащите от тях 

помощни продукти, но и във връзка с 

предаванията на други субекти, 

принадлежащи към същата група. 

Програмното време, определено за 

съобщенията на излъчващ оператор 

във връзка с предавания от други 

субекти, принадлежащи към същата 

медийна група, не следва да бъде 

включено в максималното количество 

ежедневно програмно време, което 

може да бъде определено за 

рекламиране и телевизионно 

пазаруване. 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  72 
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Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Много излъчващи оператори са 

част от по-големи медийни групи и 

правят съобщения не само във връзка 

със собствените си предавания и 

пряко произтичащите от тях 

помощни продукти, но и във връзка с 

предаванията на други субекти, 

принадлежащи към същата група. 

Програмното време, определено за 

съобщенията на излъчващ оператор 

във връзка с предавания от други 

субекти, принадлежащи към същата 

медийна група, не следва да бъде 

включено в максималното количество 

ежедневно програмно време, което 

може да бъде определено за 

рекламиране и телевизионно 

пазаруване. 

заличава се 

Or. da 

 

Изменение  73 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудио-визуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 
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видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси по-специално по 

отношение на порнографията и 

неоправданото насилие. 

Or. en 

 

Изменение  74 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с аудио-визуалните медийни 

услуги, като платформите за споделяне 

на видеоклипове, от които 

потребителите – и по-специално 

уязвими групи като непълнолетните 

лица – получават все повече аудио-

визуално съдържание. В този контекст 

вредното съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

Or. en 
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Изменение  75 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове и социалните мрежи, от 

които потребителите – и по-специално 

непълнолетните лица – получават все 

повече аудио-визуално съдържание. В 

този контекст вредното съдържание и 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

съхранявани на платформи за споделяне 

на видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие, омраза или тероризъм, е 

необходимо да се създадат 

пропорционални правила по тези 

въпроси. 

Or. fr 

 

Изменение  76 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове и социалните медии, от 

които потребителите – и по-специално 

непълнолетните лица – получават все 

повече аудио-визуално съдържание. В 

този контекст вредното съдържание и 
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подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

които са достъпни на платформи за 

споделяне на видеоклипове, все по-

често пораждат безпокойство. С оглед 

на защитата на непълнолетните лица от 

вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие, омраза или 

тероризъм, е необходимо да се 

създадат пропорционални правила по 

тези въпроси. 

Or. en 

Обосновка 

Подбуждането към тероризъм също трябва да се включи, тъй като то се различава 

от определението на Комисията за това какво представлява „подбуждане към 

насилие или омраза“. Освен това интензивното използване от страна на 

терористични групи на аудио-визуално съдържание, платформи за споделяне на 

видеоклипове и социални медии като канали за пропагандни цели налага включването 

на изискванията за борба с такова съдържание. 

 

Изменение  77 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Що се отнася до търговските 

съобщения в платформите за споделяне 

на видеоклипове, те вече са регулирани 

с Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, с която се 

забраняват нелоялните търговски 

практики, включително подвеждащи и 

агресивни практики, които се срещат 

при услугите на информационното 

общество. По отношение на търговските 

съобщения относно тютюневи и 

свързани с тях изделия, съществуващите 

разпоредби, предвидени в Директива 

2003/33/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, както и приложимите към 

(27) Що се отнася до търговските 

съобщения в платформите за споделяне 

на видеоклипове, те вече са регулирани 

с Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, с която се 

забраняват нелоялните търговски 

практики, включително подвеждащи и 

агресивни практики, които се срещат 

при услугите на информационното 

общество. По отношение на търговските 

съобщения относно тютюневи и 

свързани с тях изделия, съществуващите 

разпоредби, предвидени в Директива 

2003/33/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, както и приложимите към 
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съобщенията забрани относно 

електронните цигари и контейнерите за 

многократно пълнене съгласно 

Директива 2014/40/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета гарантират, че 

потребителите са достатъчно защитени. 

Следователно изложените в настоящата 

директива мерки допълват изложените в 

директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 

2014/40/ЕС. 

съобщенията забрани относно 

електронните цигари и контейнерите за 

многократно пълнене съгласно 

Директива 2014/40/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета гарантират, че 

потребителите са достатъчно защитени 

и че тези забрани следва да се спазват 

във всички аудио-визуални медии. 

Следователно изложените в настоящата 

директива мерки допълват изложените в 

директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 

2014/40/ЕС. 

Or. el 

 

Изменение  78 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Що се отнася до търговските 

съобщения в платформите за споделяне 

на видеоклипове, те вече са регулирани 

с Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, с която се 

забраняват нелоялните търговски 

практики, включително подвеждащи и 

агресивни практики, които се срещат 

при услугите на информационното 

общество. По отношение на търговските 

съобщения относно тютюневи и 

свързани с тях изделия, съществуващите 

разпоредби, предвидени в Директива 

2003/33/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, както и приложимите към 

съобщенията забрани относно 

електронните цигари и контейнерите за 

многократно пълнене съгласно 

Директива 2014/40/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета гарантират, че 

потребителите са достатъчно защитени. 

Следователно изложените в настоящата 

директива мерки допълват изложените в 

(27) Що се отнася до търговските 

съобщения в аудио-визуалните медии 

на доставчици на услуги, като 
платформите за споделяне на 

видеоклипове, те вече са регулирани с 

Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, с която се 

забраняват нелоялните търговски 

практики, включително подвеждащи и 

агресивни практики, които се срещат 

при услугите на информационното 

общество. По отношение на търговските 

съобщения относно тютюневи и 

свързани с тях изделия, съществуващите 

разпоредби, предвидени в Директива 

2003/33/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, както и приложимите към 

съобщенията забрани относно 

електронните цигари и контейнерите за 

многократно пълнене съгласно 

Директива 2014/40/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета гарантират, че 

потребителите са достатъчно защитени. 
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директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 

2014/40/ЕС. 

Следователно изложените в настоящата 

директива мерки допълват изложените в 

директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 

2014/40/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  79 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове или социалните 

мрежи, не спада към редакционната 

отговорност на доставчика на 

платформата за споделяне на 

видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към 

терористични действия или от 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочени срещу група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, раса, 

цвят на кожата, религия, потекло или 

национален или етнически произход. 

Or. fr 
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Изменение  80 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на уязвими групи, като 

непълнолетните лица, от съдържание, 

което може да увреди тяхното 

физическо, психическо или морално 

развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

Or. en 

 

Изменение  81 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 
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на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици се изисква да предприемат 

ефективни мерки за защита на 

непълнолетните лица от съдържание, 

което може да увреди тяхното 

физическо, психическо или морално 

развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

Or. it 

 

Изменение  82 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) В контекста на естеството на 

ангажираността на доставчиците 

със съхраняването на съдържание 

върху платформи за споделяне на 

видеоклипове тези подходящи мерки 

следва да бъдат свързани със 

структурата на съдържанието, а не 

със съдържанието като такова. 

Изискванията във връзка с това са 

изложени в настоящата директива и 

поради това следва да бъдат 

приложими, без да се засяга член 14 

от Директива 2000/31/ЕО на 

заличава се 
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Европейския парламент и на 

Съвета34, в която се предвижда 

освобождаване от отговорност за 

незаконна информация, съхранявана 

от определени доставчици на 

услугите на информационното 

общество. При предоставяне на 

обхванатите от член 14 от 

Директива 2000/31/ЕО услуги тези 

изисквания също така следва да 

бъдат приложими без да се засяга 

член 15 от настоящата директива, 

който изключва налагането на тези 

доставчици на общи задължения за 

контрол на такава информация и за 

активно търсене на факти или 

обстоятелства, които указват 

незаконна дейност, без обаче това да 

се отнася за задълженията за 

контрол в конкретни случаи, и по-

специално без да се засягат 

разпореждания на национални органи 

в съответствие с националното 

законодателство. 

_________________  

34 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 8 юни 2000 г. относно определени 

правни аспекти на услугите на 

информационното общество, и по-

специално на електронната търговия 

на вътрешния пазар (ОВ L 178, 

17.7.2000 г., стр. 1). 

 

Or. en 

 

Изменение  83 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Уместно е доставчиците на (30) Уместно е доставчиците на 
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платформи за споделяне на 

видеоклипове да бъдат колкото е 

възможно по-ангажирани при 

прилагането на подходящи мерки, които 

се приемат в съответствие с настоящата 

директива. Поради това съвместното 

регулиране следва да се насърчава. С 

цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да приемат по-строги 

мерки за защита на непълнолетните 

лица от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, по 

отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

разпространяват детска порнография35. 

За доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове също така 

следва да се запази възможността да 

приемат по-строги мерки на доброволна 

основа. 

аудио-визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, да бъдат 

колкото е възможно по-ангажирани при 

прилагането на подходящи мерки, които 

се приемат в съответствие с настоящата 

директива. Поради това съвместното 

регулиране следва да се насърчава. С 

цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

аудио-визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, да приемат 

по-строги мерки за защита на уязвими 

групи, като непълнолетните лица, от 

вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета35, 

по отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

разпространяват детска порнография. 

За доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове също така следва да се 

запази възможността да приемат по-

строги мерки на доброволна основа. 

_________________ _________________ 

35 Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно борбата със 

сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската 

35 Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно борбата със 

сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската 
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порнография и за замяна на Рамково 

решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ 

L 335, 17.12.2011 г., стр. 1). 

порнография и за замяна на Рамково 

решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ 

L 335, 17.12.2011 г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  84 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Уместно е доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да бъдат колкото е 

възможно по-ангажирани при 

прилагането на подходящи мерки, които 

се приемат в съответствие с настоящата 

директива. Поради това съвместното 

регулиране следва да се насърчава. С 

цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да приемат по-строги 

мерки за защита на непълнолетните 

лица от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, по 

отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

(30) Уместно е доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да вземат активно 

участие при прилагането на подходящи 

мерки, които се приемат в съответствие 

с настоящата директива. Поради това 

съвместното регулиране следва да се 

насърчава. С цел да се гарантира ясен и 

последователен подход в това 

отношение в рамките на Съюза, 

държавите членки не следва да имат 

правото да изискват от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове да приемат по-строги 

мерки за защита на непълнолетните 

лица от вредно съдържание и на всички 

граждани от съдържание, подбуждащо 

към насилие или омраза, отколкото 

предвидените в настоящата директива. 

При все това за държавите членки 

следва да се запази възможността да 

приемат такива по-строги мерки, когато 

това съдържание е незаконно, при 

условие че спазват условията на членове 

14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както 

и да предприемат мерки, както се 

изисква или разрешава съгласно член 25 

от Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета35, 

по отношение на съдържанието на 

уебсайтове, които съдържат или 

разпространяват детска порнография. 
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разпространяват детска порнография35. 

За доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове също така 

следва да се запази възможността да 

приемат по-строги мерки на доброволна 

основа. 

За доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове също така 

следва да се запази възможността да 

приемат по-строги мерки на доброволна 

основа. 

_________________ _________________ 

35 Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно борбата със 

сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската 

порнография и за замяна на Рамково 

решение 2004/68/ПВР на Съвета 

(OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1). 

35 Директива 2011/93/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно борбата със 

сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската 

порнография и за замяна на Рамково 

решение 2004/68/ПВР на Съвета 

(OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1). 

Or. el 

 

Изменение  85 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на уязвими 

групи, като непълнолетните лица, от 

вредно съдържание и за защита на 

всички граждани от съдържание, 

включващо подбуждане към насилие 

или омраза, приложимите основни 

права, изложени в Хартата на основните 

права на Европейския съюз, следва да 

бъдат внимателно балансирани. Това се 

отнася по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на лице, принадлежащо към уязвима 
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група, като дете. 

Or. en 

 

Изменение  86 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани и да се вземат 

предвид от всички доставчици на 

аудио-визуални медийни услуги. Това 

се отнася по-специално (според случая) 

до правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

Or. el 

 

Изменение  87 

Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, правото на частна 

собственост, свободата на изразяване 

на мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

Or. nl 

Изменение  88 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към тероризъм, насилие 

или омраза, приложимите основни 

права, изложени в Хартата на основните 

права на Европейския съюз, следва да 

бъдат внимателно балансирани. Това се 

отнася по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 
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забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

Or. fr 

 

Изменение  89 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Обхванатите от настоящата 

директива доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове предоставят 

услуги на информационно общество по 

смисъла на буква а) от член 2 от 

Директива 2000/31/ЕО. Следователно, 

ако са установени в дадена държава 

членка, спрямо тези доставчици се 

прилагат правилата на вътрешния пазар, 

изложени в член 3 от настоящата 

директива. Целесъобразно е да се 

гарантира, че по отношение на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 

установени в дадена държава членка, се 

прилагат същите правила, за да се 

запази ефективността на изложените в 

настоящата директива мерки за защита 

на непълнолетните лица и гражданите и 

да се гарантира във възможно най-

голяма степен равнопоставеност, 

доколкото тези доставчици имат или 

дружество майка, или дъщерно 

дружество, установено в държава 

членка, или ако тези доставчици са част 

от група и друг субект от тази група е 

установен в държава членка. За тази цел 

следва да бъдат създадени механизми за 

определяне в коя държава членка тези 

доставчици следва да се считат за 

установени. Комисията следва да бъде 

уведомена за доставчиците в рамките на 

юрисдикцията на всяка държава членка 

(32) Обхванатите от настоящата 

директива доставчици на аудио-

визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, предоставят 

услуги на информационно общество по 

смисъла на буква а) от член 2 от 

Директива 2000/31/ЕО. Следователно, 

ако са установени в дадена държава 

членка, спрямо тези доставчици се 

прилагат правилата на вътрешния пазар, 

изложени в член 3 от настоящата 

директива. Целесъобразно е да се 

гарантира, че по отношение 

на доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, които не са установени в 

дадена държава членка, се прилагат 

същите правила, за да се запази 

ефективността на изложените в 

настоящата директива мерки за защита 

на уязвими групи, като непълнолетните 

лица, и гражданите и да се гарантира 

във възможно най-голяма степен 

равнопоставеност, доколкото тези 

доставчици имат или дружество майка, 

или дъщерно дружество, установено в 

държава членка, или ако тези 

доставчици са част от група и друг 

субект от тази група е установен в 

държава членка. За тази цел следва да 

бъдат създадени механизми за 
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при прилагането на правилата за 

установяване, изложени в настоящата 

директива и в Директива 2000/31/ЕО. 

определяне в коя държава членка тези 

доставчици следва да се считат за 

установени. Комисията следва да бъде 

уведомена за доставчиците в рамките на 

юрисдикцията на всяка държава членка 

при прилагането на правилата за 

установяване, изложени в настоящата 

директива и в Директива 2000/31/ЕО. 

Or. en 

 

Изменение  90 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки могат да 

постигнат необходимата степен на 

структурна независимост само ако са 

учредени като отделни юридически 

лица. Поради това държавите членки 

следва да гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на безпристрастност на 

техните решения. Това изискване за 

независимост не следва да засяга 

възможността държавите членки да 

създават регулатори, упражняващи 

надзор върху различните сектори, като 

напр. аудиовизуалния сектор и сектора 

на далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи следва да 

притежават правомощията за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 

регулаторни власти, установени с 

настоящата директива, следва да 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки могат да 

постигнат необходимата степен на 

структурна независимост само ако са 

учредени като отделни юридически 

лица. Поради това държавите членки 

следва да гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на тяхната 

независимост, а по този начин и на 
безпристрастност на техните решения. 

Това изискване за независимост не 

следва да засяга възможността 

държавите членки да създават 

регулатори, упражняващи надзор върху 

различните сектори, като напр. аудио-

визуалния сектор и сектора на 

далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи следва да 

притежават правомощията за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 
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гарантират зачитане на целите на 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защита на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

регулаторни власти, установени с 

настоящата директива, следва да 

гарантират зачитане на целите на 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защита на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

Or. el 

Изменение  91 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Комисията следва да може да 

иска консултации от ERGA по всякакви 

въпроси, свързани с аудиовизуалните 

медийни услуги и платформите за 

споделянето на видеоклипове. ERGA 

следва да подпомага Комисията, като 

предоставя на разположение своите 

експертни познания, дава консултации и 

улеснява обмена на най-добри практики. 

По-специално, Комисията следва да се 

консултира с ERGA при прилагането на 

Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се 

улесни нейното последователно 

прилагане в целия цифров единен пазар. 

По искане на Комисията ERGA следва 

да предоставя становища, включително 

по въпроси на юрисдикцията и 

кодексите на поведение на равнището 

на Съюза в областта на защита на 

малолетните и непълнолетните лица и 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

както и в областта на аудиовизуалните 

търговски съобщения за храни с високо 

съдържание на мазнини, сол/натрий и 

захари. 

(37) Комисията следва да може да 

иска консултации от ERGA по всякакви 

въпроси, свързани с аудио-визуалните 

медийни услуги и платформите за 

споделянето на видеоклипове. ERGA 

следва да подпомага Комисията, като 

предоставя на разположение своите 

експертни познания, дава консултации и 

улеснява обмена на най-добри практики. 

По-специално, Комисията следва да се 

консултира с ERGA при прилагането на 

Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се 

улесни нейното последователно 

прилагане в целия цифров единен пазар. 

По искане на Комисията ERGA следва 

да предоставя становища, включително 

по въпроси на юрисдикцията и 

кодексите на поведение на равнището 

на Съюза в областта на защита 

на уязвими групи, като малолетните и 

непълнолетните лица, и изказванията, 

подбуждащи към омраза, както и в 

областта на аудио-визуалните 

търговски съобщения за храни с високо 

съдържание на мазнини, сол/натрий и 

захари. 

Or. en 
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Изменение  92 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1– буква a a – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) услугата се изразява в 

съхраняването на голямо количество 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, за които 

доставчикът на платформата за 

споделяне на видеоклипове не носи 

редакционна отговорност; 

i) услугата се изразява в 

съхраняването или позволява 

предоставянето на голямо количество 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, за които 

доставчикът на платформата за 

споделяне на видеоклипове не носи 

редакционна отговорност; 

Or. fr 

 

Изменение  93 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква а б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) създава се следната буква: 

 „аб) „уязвими групи“ означава лица, 

които може да не са в състояние да 

оценяват критично медийното 

съдържание и да се защитават от 

вредно съдържание поради 

функционални ограничения, като 

увреждане, възраст или болест;“; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „предаване“ означава поредица 

от движещи се образи със или без звук, 

която представлява обособена част от 

програмна схема или каталог, утвърдена 

от доставчик на медийни услуги, 

включително пълнометражни филми, 

късометражни филми, спортни събития, 

комедийни сериали, документални 

филми, детски предавания и 

телевизионен театър;; 

б) „предаване“ означава поредица 

от движещи се образи със или без звук, 

която представлява обособена част от 

програмна схема или каталог, утвърдена 

от доставчик на медийни услуги, 

включително пълнометражни филми, 

късометражни филми, спортни събития, 

комедийни сериали, документални 

филми, развлекателни предавания и 

риалити шоу, и детски предавания и 

телевизионен театър;“ 

Or. fr 

Обосновка 

По отношение на излъчваните програми, засегнати от ограничения или адаптации на 

реклами, от съществено значение е да се разшири определението за „предаване“ за 

семейните предавания, които, като например развлекателните предавания и риалити 

шоу, се гледат едновременно от възрастни и от деца. 

 

Изменение  95 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки насърчават 

съвместното регулиране и 

саморегулиране чрез кодекси за 

поведение на национално ниво в 

координираните от настоящата 

директива области, доколкото техните 

правни системи позволяват това. Тези 

кодекси трябва да са като цяло 

Държавите членки въвеждат 

законодателство и могат да 
насърчават съвместното регулиране 

чрез кодекси за поведение на 

национално ниво в координираните от 

настоящата директива области, 

доколкото техните правни системи 

позволяват това. Тези кодекси трябва да 
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приемливи за основните заинтересовани 

страни в съответните държави членки. 

Целите на кодексите за поведение са 

изложени ясно и недвусмислено. Те 

предвиждат редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на 

постигането на заложените цели. Те 

предвиждат ефективно прилагане, 

включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

са като цяло приемливи за основните 

заинтересовани страни в съответните 

държави членки. Целите на кодексите за 

поведение са изложени ясно и 

недвусмислено. Те предвиждат редовен, 

прозрачен и независим контрол и 

оценка на постигането на заложените 

цели. Те предвиждат ефективно 

прилагане, включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

Or. en 

 

Изменение  96 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки насърчават 

съвместното регулиране и 

саморегулиране чрез кодекси за 

поведение на национално ниво в 

координираните от настоящата 

директива области, доколкото техните 

правни системи позволяват това. Тези 

кодекси трябва да са като цяло 

приемливи за основните заинтересовани 

страни в съответните държави членки. 

Целите на кодексите за поведение са 

изложени ясно и недвусмислено. Те 

предвиждат редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на 

постигането на заложените цели. Те 

предвиждат ефективно прилагане, 

включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

Държавите членки въвеждат 

регулиране и насърчават съвместното 

регулиране чрез кодекси за поведение 

на национално ниво в координираните 

от настоящата директива области, 

доколкото техните правни системи 

позволяват това. Тези кодекси трябва да 

са като цяло приемливи за основните 

заинтересовани страни в съответните 

държави членки. Целите на кодексите за 

поведение са изложени ясно и 

недвусмислено. Те предвиждат редовен, 

прозрачен и независим контрол и 

оценка на постигането на заложените 

цели. Те предвиждат ефективно 

прилагане, включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

Or. en 
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Изменение  97 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки насърчават 

съвместното регулиране и 

саморегулиране чрез кодекси за 

поведение на национално ниво в 

координираните от настоящата 

директива области, доколкото техните 

правни системи позволяват това. Тези 

кодекси трябва да са като цяло 

приемливи за основните заинтересовани 

страни в съответните държави членки. 

Целите на кодексите за поведение са 

изложени ясно и недвусмислено. Те 

предвиждат редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на 

постигането на заложените цели. Те 

предвиждат ефективно прилагане, 

включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

Държавите членки насърчават 

съвместното регулиране чрез кодекси за 

поведение на национално ниво в 

координираните от настоящата 

директива области, доколкото техните 

правни системи позволяват това. Тези 

кодекси трябва да са като цяло 

приемливи за основните заинтересовани 

страни в съответните държави членки. 

Целите на кодексите за поведение са 

изложени ясно и недвусмислено. Те 

предвиждат редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на 

постигането на заложените цели. Те 

предвиждат ефективно прилагане, 

включително ефективни и 

пропорционални санкции, когато това е 

целесъобразно. 

Or. da 

 

Изменение  98 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 4 – параграф 7 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите на кодексите за поведение, 

посочени в член 6а, параграф 3 и член 9, 

Проектите на кодексите за поведение, 

посочени в член 6а, параграф 3, и 
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параграфи 2 и 4 и измененията или 

разширенията на съществуващите 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза се предоставят на Комисията от 

лицата, подписали тези кодекси. 

измененията или разширенията на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза се предоставят 

на Комисията от лицата, подписали тези 

кодекси. 

Or. da 

Изменение  99 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1– параграф 1 – точка 8 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудиовизуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочени към група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, расов 

или етнически произход, религиозна 

принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация.“; 

„Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудио-визуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към тероризъм, насилие 

или омраза, насочени към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, расов или етнически произход, 

религиозна принадлежност или 

убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация.“; 

Or. fr 

 

Изменение  100 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудиовизуалните 

медийни услуги, осигурени от 

„Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудио-визуалните 

медийни услуги, осигурени от 
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доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочени към група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, расов 

или етнически произход, религиозна 

принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация.“; 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие, омраза или 

тероризъм, насочени към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, расов или етнически произход, 

религиозна принадлежност или 

убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация.“; 

Or. en 

Обосновка 

Същата обосновката, както във внесеното изменение на съображение 26. 

 

Изменение  101 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a) В член 6 се добавя следният 

параграф: 

 „Държавите членки изискват от 

излъчващите оператори под тяхна 

юрисдикция да излъчват събитията, 

които са от голямо значение за 

обществото, по достъпен начин за 

хората с функционални ограничения, 

включително за хората с 

увреждания.“ 

Or. en 

 

Изменение  102 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 
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Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят 

достатъчно информация на зрителите 

относно съдържанието, което може да 

увреди физическото, умственото или 

моралното развитие на 
непълнолетните лица. За тази цел 

държавите членки могат да използват 

система от дескриптори, които указват 

естеството на съдържанието на 

аудиовизуалната медийна услуга. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги и доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове предоставят ефективно 

ясна информация на зрителите преди и 

по време на предаването, както и 

преди и след всяко прекъсване относно 

съдържанието, което може да навреди 

на или да смути непълнолетните лица, 

и по-специално да увреди тяхното 

физическо, умствено или морално 

развитие. За тази цел държавите членки 

могат да използват система от 

дескриптори, които указват естеството 

на съдържанието на аудио-визуалната 

медийна услуга. 

Or. en 

 

Изменение  103 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица. За 

тази цел държавите членки могат да 

използват система от дескриптори, 

които указват естеството на 

съдържанието на аудиовизуалната 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на уязвими групи като 

непълнолетните лица. За тази цел 

държавите членки могат да използват 

система от дескриптори, които указват 

естеството на съдържанието на аудио-
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медийна услуга. визуалната медийна услуга. 

Or. en 

 

Изменение  104 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица. За 

тази цел държавите членки могат да 

използват система от дескриптори, 

които указват естеството на 

съдържанието на аудиовизуалната 

медийна услуга. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги предоставят достатъчно 

информация на зрителите относно 

съдържанието, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица. За 

тази цел държавите членки използват 

система от дескриптори, които указват 

естеството на съдържанието на аудио-

визуалната медийна услуга. 

Or. en 

Обосновка 

С цел привеждане в съответствие с член 12. 

 

Изменение  105 

Елизабета Гардини, Джули Гърлинг, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на медийни услуги да 

3. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на медийни услуги да 
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обменят най-добри практики в областта 

на системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.; 

обменят най-добри практики в областта 

на системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

насърчава приемането на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  106 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

10) член 7 се заличава; 10) член 7 се заменя със следното: 

 „Член 7 

 1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги постепенно правят 

услугите си достъпни за хората с 

увреждания. След влизането в сила на 

настоящата директива държавите 

членки гарантират, че доставчиците 

на аудио-визуални медийни услуги 

предоставят достъп до субтитри за 

глухите и хората с увреден слух, 

аудиоописание, аудиосубтитри или 

жестомимичен превод. 

 2. Достъпните услуги се предоставят 

за различни видове предавания, 

включително такива за деца, и по 

различно време през деня, без 

достъпното съдържание да се 

концентрира в най-малко гледаните 

от широката публика времеви 

слотове. Държавите членки 

насърчават доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги да се 

консултират с организациите на 

потребителите, включително с 

организациите, които представляват 
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хора с увреждания, във връзка с 

подреждането по приоритет на 

предаванията, които следва да бъдат 

направени достъпни. 

 3. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги правят достъпни по 

последователен и подходящ начин 

своите уебсайтове, онлайн 

приложения и мобилни услуги, 

включително мобилни приложения, 

използвани за предоставянето на 

достъпната услуга, за да бъде 

възможно възприемането, ползването 

и разбирането от потребителите, 

както и по надежден начин, който 

улеснява оперативната 

съвместимост с различни 

потребителски агенти и помощни 

технологии, съществуващи на 

равнището на ЕС и на международно 

равнище. 

 4. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги осигуряват достъпна 

информация за предлаганите от тях 

услуги, като по-специално посочват и 

разясняват как да бъдат използвани 

характеристиките за достъпност на 

услугите, включително допълването с 

помощни технологии и други услуги за 

достъп, предоставяни от трета 

страна. 

 5. Информацията за действията при 

извънредни ситуации, включително 

публичните съобщения и 

съобщенията при природни бедствия, 

която се оповестява на 

обществеността чрез аудио-

визуалните медийни услуги, се 

предоставя по достъпен начин за 

хората с увреждания, включително 

със субтитри за глухите и хората с 

увреден слух, с жестомимичен превод 

и с аудиозапис и аудиоописание на 

визуалната информация.“; 
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Or. en 

 

Изменение  107 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) член 7 се заличава; 10) член 7 се заменя със следното: 

 „Член 7 

 1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на медийни услуги под 

тяхната юрисдикция непрекъснато и 

във все по-голяма степен осигуряват 

по-добър достъп до своите услуги за 

хората с увредено зрение или слух. 

 2. Във връзка с прилагането на 

настоящия член държавите членки 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. Комисията и ERGA 

насърчават доставчиците на 

медийни услуги да обменят най-добри 

практики в областта на системите 

за саморегулиране в Съюза. 

 3. Не по-късно от ... [три години след 

влизането в сила на настоящата 

директива] и на всеки пет години след 

това Комисията представя на 

Европейския парламент, на Съвета и 

на Европейския икономически и 

социален комитет доклад относно 

прилагането на настоящия член.“; 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба не само следва да се запази, но дори да се засили. 



 

PE595.453v03-00 68/123 AM\1112182BG.docx 

BG 

 

Изменение  108 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

10) член 7 се заличава; 10) член 7 се заменя със следното: 

 Държавите членки предприемат 

мерки, за да гарантират, че услугите, 

предоставяни от доставчиците на 

медийни услуги под тяхната 

юрисдикция, постепенно стават 

достъпни за хората с увредено зрение 

или слух в съответствие със своите 

задължения по Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

за правата на хората с увреждания 

(UNCRPD). 

Or. da 

 

Изменение  109 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква –a a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aa) в параграф 1 се създава 

следната буква: 

 „да) аудио-визуалните търговски 

съобщения за храни и напитки, които 

имат високо съдържание на сол, захар 

или мазнини, не могат да 

придружават предаване, насочено към 

детска аудитория, под формата на 
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излъчена рекламна пауза по време, 

непосредствено преди или 

непосредствено след такова предаване 

или да бъдат включени в такова 

предаване и се забраняват през 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории;“; 

Or. en 

 

Изменение  110 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – встъпителна част 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) параграф 2 се заменя със 

следното: 

а) параграф 2 се заменя със 

следното: 

 „2. Държавите членки въвеждат 

законодателство с цел ефективно 

намаляване до минимум на 

излагането на деца и непълнолетни 

лица на аудио-визуални търговски 

съобщения за храни и напитки, 

съдържащи хранителни съставки и 

вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието 

прекомерно включване в цялостния 

хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, наситени мазнини, 

трансмастни киселини, сол или 

натрий и захар. Законодателството 

обхваща телевизионното излъчване, 

аудио-визуалните медийни услуги по 

заявка, платформите за споделяне на 

видеоклипове и платформите на 

социалните медии и има за цел, наред 

с другото, да забрани подобни 

съобщения през времето, прекарвано 

обичайно от деца и непълнолетни 
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лица в гледане. 

 За разграничаване на храните и 

напитките въз основа на техния 

хранителен състав се използва 

моделът на хранителен профил за 

Европа на регионалната служба на 

Световната здравна организация.“; 

Or. en 

 

Изменение  111 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – встъпителна част 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) параграф 2 се заменя със 

следното: 

а) параграф 2 се заличава. 

Or. en 

 

Изменение  112 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки и 

Комисията насърчават 

разработването на кодекси за 

поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение 

на неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

заличава се 
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или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, трансмастни киселини, сол 

или натрий и захар. 

Тези кодекси следва да се използват с 

цел ефективно намаляване на 

излагането на непълнолетни лица на 

аудиовизуални търговски съобщения 

относно храни и напитки, които 

имат високо съдържание на сол, захар 

или мазнини или които по друг начин 

не отговарят на тези национални или 

международни насоки в областта на 

храненето. В тези кодекси следва да 

се предвиди, че аудиовизуалните 

търговски съобщения нямат за цел да 

подчертаят положителното 

качество на хранителните аспекти 

на тези храни и напитки. 

 

Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.; 

 

Or. en 

 

Изменение  113 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, трансмастни киселини, сол 

или натрий и захар. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  114 

Ренате Зомер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, трансмастни киселини, сол 

или натрий и захар. 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения. 
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Or. en 

 

Изменение  115 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 
търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

Държавите членки приемат мерки за 

намаляване до минимум на 

излагането на подрастващи лица на 
търговски съобщения за храни и 

безалкохолни напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. Комисията и държавите 

членки вземат под внимание модела 

на хранителен профил за Европа на 

регионалната служба на Световната 

здравна организация с цел постигане 

на целта, посочена в първата алинея. 

Or. en 

 

Изменение  116 

Елизабета Гардини, Джули Гърлинг, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – точка 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 
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съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за храни 

и напитки, съдържащи хранителни 

съставки и вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието прекомерно 

включване в цялостния хранителен 

режим не е препоръчително, по-

специално мазнини, трансмастни 

киселини, сол или натрий и захар. 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в детски предавания или 

съдържание, предназначено за детска 

аудитория, за храни и напитки, 

съдържащи хранителни съставки и 

вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието прекомерно 

включване в цялостния хранителен 

режим не е препоръчително, по-

специално мазнини, трансмастни 

киселини, сол или натрий и захар. 

Or. en 

 

Изменение  117 

Фредерик Рийс 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

Държавите членки и Комисията 

гарантират разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в детски и семейни 

предавания, за храни и напитки, 

съдържащи хранителни съставки и 

вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието прекомерно 

включване в цялостния хранителен 

режим не е препоръчително, по-

специално мазнини, наситени 

мазнини, трансмастни киселини, сол 

или натрий и захар. 

Or. en 
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Обосновка 

По отношение на излъчваните предавания, засегнати от ограниченията за 

рекламиране, е от съществено значение да бъдат обхванати и семейните предавания, 

гледани от възрастни и от деца, които съответстват на чести телевизионни навици. 

 

Изменение  118 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в детски предавания, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално мазнини, 

трансмастни киселини, сол или натрий и 

захар. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението цели по-голяма яснота на разпоредбата. 

 

Изменение  119 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква а 

Директива 2010/13/ЕС 
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Член 9 – параграф 2 – първа алинея 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за храни и 

напитки, съдържащи хранителни 

съставки и вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието прекомерно 

включване в цялостния хранителен 

режим не е препоръчително, по-

специално мазнини, трансмастни 

киселини, сол или натрий и захар. 

Държавите членки и Комисията 

осигуряват разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за храни и 

напитки, съдържащи хранителни 

съставки и вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, чието прекомерно 

включване в цялостния хранителен 

режим не е препоръчително, по-

специално мазнини, трансмастни 

киселини, сол или натрий и захар. 

Or. it 

 

Изменение  120 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2. Търговски съобщения за храни и 

напитки, съдържащи хранителни 

съставки и вещества с хранителен 

или физиологичен ефект, чието 

прекомерно включване в цялостния 

хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, наситени мазнини, 

трансмастни киселини, сол или 

натрий и захар, се забраняват през 

пиковите часове на гледане от деца, 

които трябва да се определят на 

национално равнище, но най-малко до 

21,00 часа. 
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 За определянето на такива храни се 

прилага моделът на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация. 

Or. en 

 

Изменение  121 

Ренате Зомер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези кодекси следва да се използват с 

цел ефективно намаляване на 

излагането на непълнолетни лица на 

аудиовизуални търговски съобщения 

относно храни и напитки, които 

имат високо съдържание на сол, захар 

или мазнини или които по друг начин 

не отговарят на тези национални или 

международни насоки в областта на 

храненето. В тези кодекси следва да 

се предвиди, че аудиовизуалните 

търговски съобщения нямат за цел да 

подчертаят положителното 

качество на хранителните аспекти 

на тези храни и напитки. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  122 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези кодекси следва да се използват с 

цел ефективно намаляване на 

излагането на непълнолетни лица на 

аудиовизуални търговски съобщения 

относно храни и напитки, които 

имат високо съдържание на сол, захар 

или мазнини или които по друг начин 

не отговарят на тези национални или 

международни насоки в областта на 

храненето. В тези кодекси следва да 

се предвиди, че аудиовизуалните 

търговски съобщения нямат за цел да 

подчертаят положителното 

качество на хранителните аспекти 

на тези храни и напитки. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  123 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези кодекси следва да се използват с 

цел ефективно намаляване на 

излагането на непълнолетни лица на 

аудиовизуални търговски съобщения 

относно храни и напитки, които имат 

високо съдържание на сол, захар или 

мазнини, или които по друг начин не 

отговарят на тези национални или 

международни насоки в областта на 

храненето. В тези кодекси следва да се 

предвиди, че аудиовизуалните 

търговски съобщения нямат за цел да 

подчертаят положителното качество на 

хранителните аспекти на тези храни и 

напитки. 

Тези кодекси се използват с цел 

ефективно намаляване на излагането на 

непълнолетни лица на аудио-визуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки в 

областта на храненето. В тези кодекси 

се предвижда, че аудио-визуалните 

търговски съобщения нямат за цел да 

подчертаят положителното качество на 

хранителните аспекти на тези храни и 

напитки. 
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Or. en 

Обосновка 

С директивата не става задължително наличието на такъв вид кодекси, но ако са 

въведени, следва да стане ясно, че те следва да се спазват. 

 

Изменение  124 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква а 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – трета алинея 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и ERGA насърчават обмена 

на най-добри практики в системите за 

саморегулиране и съвместно регулиране 

в Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.; 

Комисията и ERGA осигуряват обмена 

на най-добри практики в системите за 

саморегулиране и съвместно регулиране 

в Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.; 

Or. it 

 

Изменение  125 

Елизабета Гардини, Джули Гърлинг, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и ERGA насърчават обмена 

на най-добри практики в системите за 

саморегулиране и съвместно регулиране 

в Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.; 

Комисията и ERGA насърчават обмена 

на най-добри практики в системите за 

саморегулиране и съвместно регулиране 

в Съюза. Ако е уместно, Комисията 

насърчава приемането на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

Or. en 
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Изменение  126 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и ERGA насърчават обмена 

на най-добри практики в системите за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране в Съюза. Ако е уместно, 

Комисията улеснява разработването на 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза.; 

Комисията и ERGA насърчават обмена 

на най-добри практики в системите за 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  127 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Насърчава държавите членки 

да изискват от доставчиците на 

аудио-визуални услуги да не излъчват 

на информация, чието оповестяване 

може да доведе до финансови щети 

или чието разпространение може да 

предизвика паника, дезинформация 

или манипулиране на 

обществеността преди официалното 

съобщение за резултата от 

разследвания, одити или официални 

проверки от компетентните органи, 

тъй като съществува възможност 

тази информация да се окаже невярна 
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и да има отрицателно финансово 

въздействие върху вътрешния пазар. 

 Прилагат се изключения в случаите, в 

които е необходимо публично 

оттегляне, което е официално 

съобщено от компетентните органи 

или е направено спонтанно от даден 

икономически субект, както и в 

случаите, в които вниманието на 

потребителите е привлечено 

публично към потенциални рискове. 

Or. ro 

 

Изменение  128 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Кристел Шалдемозе, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграфи 2 а и 2 б (нови) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) създават се следните 

параграфи: 

 „2a. Храните, които имат високо 

съдържание на мазнини, захар или 

сол, се определят, като се използва 

моделът на хранителен профил за 

Европа на регионалната служба на 

Световната здравна организация. 

 2б. За целите на букви д) и да) от 

параграф 1 държавите членки 

определят пиковите часове на гледане 

от детски аудитории на своя 

територия съгласно националните 

особености.“ 

Or. en 

 

Изменение  129 
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Гленис Уилмът, Неса Чилдърс, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д 

 
Текст в сила Изменение 

 aa) в параграф 1 буква д) се заменя 

със следното: 

„д) аудиовизуалните търговски 

съобщения за алкохолни напитки не 

трябва да бъдат насочени специално 

към непълнолетните лица и не могат 

да насърчават прекомерната употреба на 

такива напитки;“; 

„д) излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудио-визуални 
търговски съобщения за алкохолни 

напитки се намалява до минимум, 

като такива съобщения не могат да 

насърчават прекомерната употреба на 

такива напитки и не могат да 

придружават предаване, насочено към 

детска аудитория, под формата на 

излъчена рекламна пауза по време, 

непосредствено преди или 

непосредствено след такова предаване 

или да бъдат включени в такова 

предаване и се забраняват през 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории;“; 

Or. en 

 

Изменение  130 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Емилиян Павел, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д 

 
Текст в сила Изменение 

 -a) в параграф 1 буква д) се заменя 

със следното: 

„д) аудиовизуалните търговски 

съобщения за алкохолни напитки не 

трябва да бъдат насочени специално 

„д) аудио-визуалните търговски 

съобщения за алкохолни напитки не 

трябва да бъдат насочени специално 
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към непълнолетните лица и не могат да 

насърчават прекомерната употреба на 

такива напитки;“; 

към непълнолетните лица, не могат да 

насърчават прекомерната употреба на 

такива напитки и не могат да 

придружават предаване, насочено към 

детска аудитория, под формата на 

излъчена рекламна пауза по време, 

непосредствено преди или 

непосредствено след такова предаване 

или да бъдат включени в такова 

предаване и се забраняват през 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории;“; 

Or. en 

 

Изменение  131 

Фредрик Федерлей 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) в параграф 1 буква д) се заменя 

със следното: 

 „д) аудио-визуалните търговски 

съобщения за алкохолни напитки не 

трябва да бъдат насочени специално 

към непълнолетните лица, избягват 

излагането на непълнолетни лица и 

не могат да насърчават 

прекомерната употреба на такива 

напитки;“; 

Or. en 

 

Изменение  132 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 
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Член 9 – параграф 1 – буква д а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) в параграф 1 се създава 

следната буква: 

 „да) търговските съобщения за 

алкохолни напитки се забраняват 

през пиковите часове на гледане от 

деца, които се определят на 

национално равнище, но най-малко до 

21,00 часа;“; 

Or. en 

 

Изменение  133 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3. Държавите членки приемат 

мерки за намаляване до минимум на 

излагането на подрастващи лица на 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. Забраняват се търговски 

съобщения, които предшестват, 

следват или прекъсват предавания, 

насочени към юношеската аудитория, 

в интервала между 7,00 и 23,00 часа. 

Без да се засяга приемането на 

регулаторни мерки, държавите 

членки и Комисията насърчават 

създаването на инициативи за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, включително кодекси за 

поведение, за да се намали 

допълнително до минимум 

излагането на подрастващите лица 

на такива търговски съобщения, 

придружаващи или включени в 

предавания със значителна аудитория 
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от непълнолетни лица. 

Or. en 

 

Изменение  134 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 
неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3. Държавите членки въвеждат 

законодателство с цел 

предотвратяване на неподходящите 

аудио-визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки и с цел ефективно 

намаляване до минимум на излагането 

на деца и непълнолетни лица на аудио-

визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки. 

Законодателството обхваща 

телевизионното излъчване, аудио-

визуалните медийни услуги по заявка, 

платформите за споделяне на 

видеоклипове и платформите на 

социалните медии и има за цел, наред 

с другото, да забрани подобни 

съобщения през обичайното време, 

прекарвано от деца и непълнолетни 

лица в гледане. 

Or. en 

 

Изменение  135 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3. Държавите членки и Комисията 

гарантират разработването на кодекси 

за поведение за съвместно регулиране 

по отношение на неподходящите аудио-

визуални търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. 

Or. en 

 

Изменение  136 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси се 

използват за ефективно ограничаване на 

излагането на непълнолетни лица на 

аудио-визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки и не могат да 

насърчават прекомерната употреба 

на такива напитки. 

Or. en 
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Обосновка 

Прекомерната употреба на алкохол също следва да бъде включена. 

 

Изменение  137 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за съвместно регулиране 

по отношение на неподходящите аудио-

визуални търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на уязвими 

групи, като непълнолетни лица, на 

аудио-визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки. 

Or. en 

 

Изменение  138 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения относно 

3. Държавите членки и Комисията 

осигуряват разработването на кодекси 

за поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения относно 
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алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудио-визуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

Or. it 

 

Изменение  139 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Държавите членки и 

Комисията осигуряват 

разработването на кодекси за 

поведение за саморегулиране и 

съвместно регулиране по отношение 

на неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения относно 

хазартните игри. Тези кодекси трябва 

да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудио-визуални 

търговски съобщения за хазартните 

игри. 

Or. it 

 

Изменение  140 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

на равнището на Съюза.; 

4. Комисията и ERGA осигуряват 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. 

Or. it 

Изменение  141 

Елизабета Гардини, Джули Гърлинг, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако 

бъде счетено за уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.“; 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако 

бъде счетено за уместно, Комисията 

насърчава приемането на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  142 

Иън Дънкан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 
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бъде счетено за уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.“; 

необходимо, Комисията и ERGA 

съдействат за приемането на кодекси 

за поведение на равнището на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Отговорността за изготвянето и приемането на кодекси остава в правомощията на 

подписалите страни. 

 

Изменение  143 

Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах, Гленис Уилмът, Емилиян Павел, Неса 

Чилдърс, Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако 

бъде счетено за уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза.“; 

4. Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако бъде счетено за уместно, 

Комисията улеснява разработването на 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  144 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) параграф 1 се заменя със 

следното: 
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 „1. Аудио-визуалните търговски 

съобщения, предоставяни от 

доставчици на медийни услуги под 

юрисдикцията на държавите членки, 

се разрешават, при условие че 

отговарят на следните изисквания: 

 а) аудио-визуалните търговски 

съобщения трябва лесно да се 

разпознават като такива от 

зрителите. Всички видове скрити 

аудио-визуални търговски съобщения 

следователно са забранени; 

 б) аудио-визуалните търговски 

съобщения не трябва да използват 

техники, действащи на 

подсъзнанието; 

 в) аудио-визуалните търговски 

съобщения не трябва да: 

 i) засягат уважението към човешкото 

достойнство; 

 ii) включват, толерират или 

насърчават каквито и да е прояви на 

дискриминация, както е посочено в 

член 21 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз; 

 iii) насърчават поведение, което 

накърнява здравето или 

безопасността; 

 iv) насърчават поведение, което 

накърнява опазването на околната 

среда; 

 v) насърчават поведение, което 

накърнява хуманното отношение към 

животните;“ 

 г) забраняват се всички форми на 

аудио-визуални търговски съобщения 

за цигари и други тютюневи изделия; 

 д) забраняват се всички форми на 

аудио-визуални търговски съобщения, 

които съдържат и/или насърчават 

хазарта, игрите със залагания и 

събирането на залози; 

 е) забраняват се аудио-визуалните 
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търговски съобщения за i) 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба – предмет на задължително 

лекарско предписание, ii) 

ветеринарномедицински продукти, 

които имат анаболно, 

противовъзпалително, 

антиинфекциозно, противораково, 

хормонално или психотропно 

действие или вещества, iii) 

медицинско лечение от инвазивен 

характер, с изключение на чисто 

естетически неинвазивни 

интервенции; 

 ж) забраняват се всички форми на 

аудио-визуални търговски съобщения, 

които съдържат и/или насърчават 

финансови продукти и услуги с 

доказана вреда за потребителите, 

особено тези, съдържащи съществени 

рискове, които не се разпознават 

лесно или веднага от неспециалисти; 

 з) забраняват се аудио-визуалните 

търговски съобщения по време на или 

между предавания, насочени към 

детска аудитория; 

 и) аудио-визуалните търговски 

съобщения не причиняват физическа, 

умствена или морална вреда на 

подрастващите лица. 

 Следователно те не убеждават 

подрастващите лица да закупят или 

наемат продукт или услуга, като се 

възползват от тяхната неопитност 

или доверчивост, не ги насърчават да 

убеждават родителите си или други 

лица да закупят рекламираните 

стоки или услуги, не злоупотребяват 

със специалното доверие, което 

подрастващите лица имат в своите 

родители, учители или други лица, и 

не показват безпричинно 

подрастващи лица в опасни ситуации 

или в привлекателни ситуации, които 

не са свързани с естеството на 

рекламирания продукт.“ 
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Or. en 

 

Изменение  145 

Кристофер Фелнер 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква е а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) в параграф 1 се създава 

следната буква: 

 „еа) аудио-визуалните търговски 

съобщения за хазарт не трябва да 

бъдат насочени специално към 

непълнолетните лица и съдържат 

ясно указване на минималната 

възраст, под която хазартът не е 

разрешен.“; 

Or. en 

 

Изменение  146 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11a) в член 9, параграф 1 буква д) се 

заличава. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Маргрете Аукен 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 10 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 12a) в член 10 параграф 2 се заменя 

със следното: 

„2. Аудиовизуалните медийни услуги 

или предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е производството или 

продажбата на цигари и други 

тютюневи изделия.“ 

„2. Аудио-визуалните медийни услуги 

или предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е производството или 

продажбата на цигари и други 

тютюневи изделия, алкохолни напитки 

или храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, наситени мазнини, 

трансмастни киселини, сол или 

натрий и захар. 

 За разграничаване на храните и 

напитките въз основа на техния 

хранителен състав се използва 

моделът на хранителен профил за 

Европа на регионалната служба на 

Световната здравна организация.“; 

Or. en 

 

Изменение  148 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 10 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 12a) в член 10 параграф 2 се заменя 

със следното: 
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„2. Аудиовизуалните медийни услуги 

или предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е производството или 

продажбата на цигари и други 

тютюневи изделия.“ 

„2. Аудио-визуалните медийни услуги 

или предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е: 

 а) хазарт, игри със залагания и 

събиране на залози; 

 б) производството или продажбата 

на цигари и други тютюневи изделия, 

алкохолни напитки или лекарствени 

продукти и медицинско лечение; 

 в) продажбата на продукти и услуги, 

свързани с финансови инвестиции; 

 г) производството или продажбата 

на забранени за рекламиране храни и 

безалкохолни напитки съгласно 

хранителния профил за Европа на 

регионалната служба на Световната 

здравна организация.“ 

Or. en 

 

Изменение  149 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 10 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 12a) в член 10 параграф 2 се заменя 

със следното: 

„Аудиовизуалните медийни услуги или 

предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е производството или 

продажбата на цигари и други 

тютюневи изделия.“ 

„Аудио-визуалните медийни услуги 

или предавания не могат да бъдат 

спонсорирани от предприятия, чиято 

основна дейност е производството или 

продажбата на цигари и други 

тютюневи изделия, алкохолни напитки 

или храни и безалкохолни напитки с 

високо съдържание на мазнини, 

наситени мазнини, трансмастни 
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киселини, сол или натрий и захар. 

 За определянето на такива храни се 

прилага модела на хранителен профил 

за Европа на регионалната служба на 

Световната здравна организация.“ 

Or. en 

 

Изменение  150 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Позиционирането на продукти 

се допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с 

потребителски въпроси, религиозни 

предавания и предавания със 

значителна детска аудитория. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  151 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с 

2. Позиционирането на продукти се 

забранява. 
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потребителски въпроси, религиозни 

предавания и предавания със 

значителна детска аудитория. 

Or. da 

 

Изменение  152 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. 

2. Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудио-визуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

детски предавания. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението цели по-голяма яснота на разпоредбата. 

 

Изменение  153 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Предаванията, които 

съдържат позициониране на продукти, 

отговарят на следните изисквания: 

3. Чрез дерогация от параграф 2 

позиционирането на продукти е 

допустимо в следните случаи, освен 

ако дадена държава членка не реши 



 

PE595.453v03-00 98/123 AM\1112182BG.docx 

BG 

друго: 

Or. da 

 

Изменение  154 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тяхното съдържание, а при 

телевизионното излъчване — 

тяхната програмна схема, при 

никакви обстоятелства не могат да 

бъдат повлияни по начин, засягащ 

отговорността и редакторската 

независимост на доставчика на 
медийни услуги; 

а) кинематографични 

произведения, филми и сериали, 

създадени за аудио-визуални медийни 

услуги, спортни и забавни предавания; 

Or. da 

 

Изменение  155 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) те не насърчават пряко 

закупуването или наемането на стоки 

или услуги; 

б) случаи, когато няма извършено 

плащане, а само доставка на 

определени безплатни стоки или 

услуги, като рекламни предмети и 

награди с оглед на включването им в 

дадено предаване. 

 Дерогацията, предвидена в буква а), не 

се прилага към детски предавания; 
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Or. da 

 

Изменение  156 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в и алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

зрителите са ясно информирани за 

съществуването на позициониране на 

продукти. Предаванията, включващи 

позициониране на продукти, съдържат 

съответната идентификация в 

началото и в края на предаването, 

както и при подновяването на 

предаването след рекламна пауза, за 

да се избегне евентуално объркване от 

страна на зрителя. 

Предаванията, включващи 

позициониране на продукти, отговарят 

най-малко на всички посочени по-долу 

изисквания: 

 а) тяхното съдържание, а при 

телевизионното излъчване – тяхната 

програмна схема, при никакви 

обстоятелства не могат да бъдат 

повлияни по начин, засягащ 

отговорността и редакционната 

отговорност на доставчика на 

медийни услуги; 

 б) те не насърчават пряко 

закупуването или наемането на 

стоки или услуги по-специално като 

рекламират изрично въпросните 

стоки или услуги; 

 в) те не изтъкват неоправдано 

съответния продукт; 

 г) зрителите са ясно информирани за 

съществуването на позициониране на 

продукти. Предаванията, включващи 

позициониране на продукти, 

съдържат съответната 

идентификация в началото и в края 

на предаването, както и при 

подновяването на предаването след 
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рекламна пауза, за да се избегне 

евентуално объркване от страна на 

зрителя. 

Or. da 

 

Изменение  157 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 3 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

По изключение държавите членки могат 

да решат да премахнат изискванията, 

предвидени в буква в), по отношение на 

дадено предаване, при условие че то не 

е произведено, нито е поръчано от 

самия доставчик на медийни услуги или 

от свързано с него дружество. 

По изключение държавите членки могат 

да решат да премахнат изискванията, 

предвидени в буква г), по отношение на 

дадено предаване, при условие че то не 

е произведено, нито е поръчано от 

самия доставчик на медийни услуги или 

от свързано с него дружество. 

Or. da 

 

Изменение  158 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – букви б а и б б и алинея 1 a (нови) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) алкохолни напитки; 

 бб) храни и безалкохолни напитки с 

високо съдържание на мазнини, 

наситени мазнини, трансмастни 

киселини, сол или натрий и захар. 

 За определянето на храните, посочени 

в буква бб), се прилага моделът на 
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хранителен профил за Европа на 

регионалната служба на Световната 

здравна организация. 

Or. en 

 

Изменение  159 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) алкохолни напитки или 

позициониране на продукти на 

предприятия, чиято основна дейност 

е производството или продажбата на 

алкохолни напитки; 

Or. en 

 

Изменение  160 

Гленис Уилмът, Неса Чилдърс, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) алкохолни напитки; 

Or. en 

 

Изменение  161 

Фредерик Рийс, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 13 (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) алкохолни напитки 

Or. en 

Обосновка 

Представянето на продукти е ефективна маркетингова техника, която не трябва да 

съдържа алкохолни напитки. 

 

Изменение  162 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – буква б б и алинея 1 a (нови) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, наситени мазнини, 

трансмастни киселини, сол или 

натрий и захар. 

 За разграничаване на храните и 

напитките въз основа на техния 

хранителен състав се използва 

моделът на хранителен профил за 

Европа на регионалната служба на 

Световната здравна организация.“; 

Or. en 

 

Изменение  163 
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Гленис Уилмът, Неса Чилдърс, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 4 – буква б б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) храни и безалкохолни напитки 

с високо съдържание на мазнини, 

трансмастни киселини, сол или 

натрий и захар. 

Or. en 

 

Изменение  164 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Изабела Адинолфи 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки вземат 

съответните мерки, които да 

гарантират, че предаванията, 

предоставяни от доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, които могат да 

увредят физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетни 

лица, се предоставят само по начин, 

гарантиращ, че непълнолетните лица 

принципно няма да ги чуят или видят. 

Тези мерки могат да включват избор на 

времето на излъчване, инструменти за 

проверка на възрастта или други 

технически мерки. Те са 

пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. 

Държавите членки вземат всички 

необходими и подходящи мерки, които 

да гарантират, че предаванията, 

предоставяни от доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги и от 

доставчиците на услуги на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове под тяхна юрисдикция, 

които може да увредят физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетни лица или да нанесат 

вреда на физическата, умствената 

или моралната неприкосновеност на 

възрастните хора и на уязвимите 

категории, се предоставят само по 

начин, гарантиращ, че непълнолетните 

лица и тези категории принципно 

няма да ги чуят или видят. Тези мерки 

могат да включват избор на времето на 

излъчване, инструменти за проверка на 
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възрастта или други подходящи и 

ефективни технически мерки. Те са 

пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. 

Or. en 

 

Изменение  165 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 12 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки вземат 

съответните мерки, които да 

гарантират, че телевизионното 

излъчване на оператори под тяхна 

юрисдикция не включват предавания, 

които биха могли сериозно да увредят 

физическото, умственото или 

моралното развитие на 

непълнолетни лица, по-специално 

предавания, съдържащи порнография 

или неоправдано насилие. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се засили защитата на непълнолетните лица. 

 

Изменение  166 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 12 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Най-вредното съдържание, като 

например неоправдано насилие и 

порнография, е предмет на най-строги 

мерки, като например криптиране и 

ефективен родителски контрол.; 

Предавания, които могат сериозно да 

увредят физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетни лица, по-специално 

предавания на аудио-визуални 

медийни услуги по заявка, съдържащи 

порнография или неоправдано насилие, 

са предмет на най-строги мерки, като 

например криптиране и ефективен 

родителски контрол.; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се засили защитата на непълнолетните лица. 

 

Изменение  167 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1– параграф 1 – точка 15 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуалните 

медийни услуги по заявка под тяхна 

юрисдикция гарантират най-малко 20% 

дял за европейски произведения в своя 

каталог и гарантират рекламата на тези 

произведения. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуалните 

медийни услуги по заявка под тяхна 

юрисдикция гарантират най-малко 40% 

дял за европейски произведения в своя 

каталог и гарантират рекламата на тези 

произведения. 

Or. fr 

 

Изменение  168 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 20 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

16) в член 20, параграф 2 първото 

изречение се заменя със следното: 

заличава се 

„Излъчването на филми, създадени за 

телевизията (с изключение на 

отделни серии, сериали и 

документални филми), 

кинематографични произведения и 

новинарски предавания може да бъде 

прекъснато от спот за телевизионна 

реклама и/или за телевизионно 

пазаруване веднъж за всеки период 

програмно време, чиято 

продължителност е най-малко 20 

минути.“;’ 

 

Or. fr 

 

Изменение  169 

Маргрете Аукен 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

17) член 23 се заменя със следното: заличава се 

„Член 23  

1. Дневният дял на телевизионните 

рекламни спотове и спотовете за 

телевизионно пазаруване в интервала 

между 7,00 и 23,00 часа не надхвърля 

20%. 

 

2. Параграф 1 не се прилага за:  

а) съобщения, направени от 

излъчващия оператор във връзка с 

неговите собствени предавания и 

допълнителни продукти, пряко 

свързани с тези предавания, или с 

предавания на други субекти, 
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принадлежащи към същата медийна 

група; 

б) съобщения относно 

спонсорството; 

 

в) позиционирането на продукти.;“  

  

Or. en 

Обосновка 

В директивата в нейната настояща формулировка се постановява, че „делът на 

телевизионните рекламни спотове и спотовете за телевизионно пазаруване в даден 

едночасов период не надхвърля 20%“, като по този начин установява часово 

ограничение, което е по-подходящо. 

 

Изменение  170 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дневният дял на 

телевизионните рекламни спотове и 

спотовете за телевизионно 

пазаруване в интервала между 7,00 и 

23,00 часа не надхвърля 20%. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  171 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дневният дял на телевизионните 

рекламни спотове и спотовете за 

телевизионно пазаруване в интервала 

между 7,00 и 23,00 часа не надхвърля 

20%. 

1. Дневният дял на телевизионните 

рекламни спотове и спотовете за 

телевизионно пазаруване във всеки 

едночасов период в интервала между 

7,00 и 23,00 часа не надхвърля 20%. 

 (Това изменение е приложимо за целия 

текст. Неговото приемане ще наложи 

съответни промени в текста.) 

Or. ro 

 

Изменение  172 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1– параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23– параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дневният дял на 

телевизионните рекламни спотове и 

спотовете за телевизионно пазаруване в 

интервала между 7,00 и 23,00 часа не 

надхвърля 20%. 

1. Делът на телевизионните 

рекламни спотове и спотовете за 

телевизионно пазаруване в даден 

едночасов период не надхвърля 20%. 

Or. fr 

 

Изменение  173 

Кристел Шалдемозе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дневният дял на 

телевизионните рекламни спотове и 

спотовете за телевизионно пазаруване в 

1. Делът на телевизионните 

рекламни спотове и спотовете за 

телевизионно пазаруване в даден 
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интервала между 7,00 и 23,00 часа не 

надхвърля 20%. 

едночасов период не надхвърля 20%. 

Or. da 

Изменение  174 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 17 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 23 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) съобщения, направени от 

излъчващия оператор във връзка с 

неговите собствени предавания и 

допълнителни продукти, пряко свързани 

с тези предавания, или с предавания на 

други субекти, принадлежащи към 

същата медийна група; 

а) съобщения, направени от 

излъчващия оператор във връзка с 

неговите собствени предавания и 

допълнителни продукти, пряко свързани 

с тези предавания; 

Or. fr 

 

Изменение  175 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 1 – встъпителна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, държавите 

членки гарантират, че доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове вземат подходящи мерки 

за: 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, държавите 

членки гарантират, че доставчиците на 

аудио-визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, вземат 

подходящи мерки за: 

Or. en 
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Изменение  176 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 а – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) защита на непълнолетните лица 

от съдържание, което може да накърни 

тяхното физическо, умствено или 

морално развитие; 

а) защита на уязвими групи, като 

непълнолетните лица, от съдържание, 

което може да накърни тяхното 

физическо, умствено или морално 

развитие; 

Or. en 

 

Изменение  177 

Марк Жуло 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 а – параграф 1– буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към насилие 

или омраза, насочени към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към 

тероризъм, насилие или омраза, 

насочени към група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, раса, 

цвят на кожата, религия, потекло или 

национален или етнически произход. 

Or. fr 

Изменение  178 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 1 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки вземат 

съответните мерки, които да 

гарантират, че предаванията, 

предоставяни от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове под тяхна юрисдикция, 

които могат да увредят физическото, 

умственото или моралното развитие 

на непълнолетни лица, се 

предоставят само по начин, 

гарантиращ, че непълнолетните лица 

принципно няма да ги чуят или 

видят. 

 Тези мерки могат да включват 

проверка на възрастта или други 

технически средства. Те са 

пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. 

 Най-вредното съдържание, като 

например неоправдано насилие и 

порнография, е предмет на най-

строги мерки, като например 

криптиране и ефективен родителски 

контрол. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се засили защитата на непълнолетните лица в контекста 

на платформите за споделяне на видеоклипове. 

 

Изменение  179 

Ядвига Вишневска 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Какво представлява подходяща мярка за 

целите на параграф 1 се определя в 

Какво представлява подходяща мярка за 

целите на параграфи 1 и 1а, се определя 
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зависимост от естеството на въпросното 

съдържание, вредата, която то може да 

нанесе, характеристиките на 

категорията лица, които ще бъдат 

защитени, както и изложените на риск 

права и законните интереси, 

включително тези на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове и на потребителите, 

създали и/или качили съдържанието, 

както и публичния интерес. 

от държавите членки, които имат 

юрисдикция спрямо доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, в зависимост от 

естеството на въпросното съдържание, 

вредата, която то може да нанесе, 

характеристиките на категорията лица, 

които ще бъдат защитени, както и 

изложените на риск права и законните 

интереси, включително тези на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове и на 

потребителите, създали и/или качили 

съдържанието, както и публичния 

интерес. 

Or. en 

Обосновка 

С изменението се пояснява, че държавите членки са отговорни за изпълнението на 

тази задача. 

 

Изменение  180 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Какво представлява подходяща мярка за 

целите на параграф 1 се определя в 

зависимост от естеството на въпросното 

съдържание, вредата, която то може да 

нанесе, характеристиките на 

категорията лица, които ще бъдат 

защитени, както и изложените на риск 

права и законните интереси, 

включително тези на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове и на потребителите, 

създали и/или качили съдържанието, 

както и публичния интерес. 

Какво представлява подходяща мярка за 

целите на параграф 1, се определя в 

зависимост от естеството на въпросното 

съдържание, вредата, която то може да 

нанесе, характеристиките на 

категорията лица, които ще бъдат 

защитени, както и изложените на риск 

права и законните интереси, 

включително тези на доставчиците на 

аудио-визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, и на 

потребителите, създали и/или качили 
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съдържанието, както и публичния 

интерес. 

Or. en 

 

Изменение  181 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове на понятията за 

подбуждане към насилие или омраза, 

посочени в параграф 1, буква б), и на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

а) определяне и прилагане в 

условията на доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, на 

понятията за подбуждане към насилие 

или омраза, посочени в параграф 1, 

буква б), и на съдържанието, което може 

да накърни физическото, умственото 

или моралното развитие на уязвими 

групи, като непълнолетните лица, в 

съответствие респективно с член 6 и 

член 12; 

Or. en 

 

Изменение  182 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на платформи 

в) създаване и привеждане в 

действие на системи за проверка на 

възрастта на ползвателите на аудио-
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за споделяне на видеоклипове по 

отношение на съдържанието, което 

може да накърни физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетните лица; 

визуални медийни услуги, като 
платформи за споделяне на 

видеоклипове, по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица; 

Or. en 

 

Изменение  183 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които позволяват 

на ползвателите на платформи за 

споделяне на видеоклипове да оценяват 

посоченото в параграф 1 съдържание; 

г) създаване и привеждане в 

действие на системи, които позволяват 

на ползвателите на аудио-визуални 

медийни услуги, като платформи за 

споделяне на видеоклипове, да оценяват 

посоченото в параграф 1 съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  184 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица; 

д) осигуряване на системи за 

родителски контрол по отношение на 

съдържанието, което може да накърни 

физическото, умственото или моралното 

развитие на уязвими групи като 

непълнолетните лица; 
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Or. en 

 

Изменение  185 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове обясняват 

на ползвателите на тези платформи 

какви са резултатите от докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б). 

е) създаване и привеждане в 

действие на системи, чрез които 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като платформи за 

споделяне на видеоклипове, обясняват 

на потребителите на тези услуги 

какви са резултатите от докладването и 

предупреждаването, посочени в буква 

б); 

Or. en 

 

Изменение  186 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове. Държавите 

членки възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 

4. Държавите членки създават 

необходимите механизми за оценка на 

пригодността на мерките, посочени в 

параграфи 2 и 3, които вземат 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове. Държавите членки 

възлагат тази задача на органите, 

определени в съответствие с член 30. 



 

PE595.453v03-00 116/123 AM\1112182BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Изменение  187 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове мерки, 

които са по-строги от посочените в 

параграфи 1 и 2 мерки. Държавите 

членки запазват правото си да налагат 

по-строги мерки по отношение на 

незаконното съдържание. Когато 

приемат такива мерки, те спазват 

условията, определени от приложимото 

право на Съюза, като например (когато 

е уместно) условията, определени в 

членове 14 и 15 от Директива 

2000/31/ЕО или член 25 от Директива 

2011/93/ЕС. 

5. Държавите членки не налагат на 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, мерки, които са по-

строги от посочените в параграфи 1 и 2 

мерки. Държавите членки запазват 

правото си да налагат по-строги мерки 

по отношение на незаконното 

съдържание. Когато приемат такива 

мерки, те спазват условията, определени 

от приложимото право на Съюза, като 

например (когато е уместно) условията, 

определени в членове 14 и 15 от 

Директива 2000/31/ЕО или член 25 от 

Директива 2011/93/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  188 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични механизми за подаване на 

жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 

6. Държавите членки гарантират, че 

са налични механизми за подаване на 

жалби и за правна защита с цел 

уреждане на спорове между 
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потребители и доставчици на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, свързани с прилагането 

на подходящите мерки, посочени в 

параграфи 1 и 2. 

потребители и доставчици на аудио-

визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, свързани с 

прилагането на подходящите мерки, 

посочени в параграфи 1 и 2. 

Or. en 

 

Изменение  189 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, да обменят най-добри 

практики в областта на системите за 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

уместно, Комисията улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  190 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове или, ако е 

8. Доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците 
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уместно, организациите, 

представляващи тези доставчици в това 

отношение, представят на Комисията 

проекти на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза и изменения на 

съществуващите кодекси за поведение 

на равнището на Съюза. Комисията 

може да изиска от ERGA да представи 

становище по тези проекти, изменения 

или разширения на тези кодекси за 

поведение. Комисията може да даде 

подходяща публичност на тези кодекси 

за поведение. 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, или, ако е уместно, 

организациите, представляващи тези 

доставчици в това отношение, 

представят на Комисията проекти на 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза и изменения на съществуващите 

кодекси за поведение на равнището на 

Съюза. Комисията може да изиска от 

ERGA да представи становище по тези 

проекти, изменения или разширения на 

тези кодекси за поведение. Комисията 

може да даде подходяща публичност на 

тези кодекси за поведение. 

Or. en 

 

Изменение  191 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 б – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, които не са 

установени на тяхна територия, но 

които имат или дружество майка, или 

дъщерно дружество, установено на 

тяхна територия, или които са част от 

група, от която друг субект е установен 

на тяхна територия, се считат за 

установени на тяхна територия за 

целите на член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕИО. 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги, като доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, които не са установени 

на тяхна територия, но които имат или 

дружество майка, или дъщерно 

дружество, установено на тяхна 

територия, или които са част от група, 

от която друг субект е установен на 

тяхна територия, се считат за 

установени на тяхна територия за 

целите на член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕИО. 

Or. en 
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Изменение  192 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 б – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, установени на тяхната 

територия, както и критериите, 

изложени в член 3, параграф 1 от 

Директива 2000/31/ЕО, както и в 

параграф 1, въз основа на които е 

основана тяхната юрисдикция. Те 

редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи имат 

достъп до тази информация.; 

2. Държавите членки изпращат на 

Комисията списък с доставчиците на 

аудио-визуални медийни услуги, като 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, установени 

на тяхната територия, както и 

критериите, изложени в член 3, 

параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, 

както и в параграф 1, въз основа на 

които е основана тяхната юрисдикция. 

Те редовно актуализират списъка. 

Комисията гарантира, че компетентните 

независими регулаторни органи имат 

достъп до тази информация.; 

Or. en 

 

Изменение  193 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 21 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 – параграф 7 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или доставчик 

на медийни услуги или на платформа за 

споделяне на видеоклипове, който е 

засегнат от решение на национален 

регулаторен орган, има правото да 

обжалва решение пред апелативен 

Държавите членки гарантират, че на 

национално равнище съществуват 

ефективни механизми, в рамките на 

които всеки потребител или доставчик 

на медийни услуги, включително на 

аудио-визуални медии или на 

платформа за споделяне на 

видеоклипове, който е засегнат от 

решение на национален регулаторен 
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орган. Апелативният орган е независим 

от страните, участващи в обжалването. 

орган, има правото да обжалва решение 

пред апелативен орган. Апелативният 

орган е независим от страните, 

участващи в обжалването. 

Or. en 

 

Изменение  194 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 30 a – параграф 3 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, 

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

и 4, както и по всеки въпрос, свързан с 

аудиовизуалните медийни услуги, и по-

специално защитата на непълнолетни 

лица и подбуждането към омраза.“; 

д) да предоставя становища по 

искане на Комисията по въпросите, 

предвидени в член 2, параграф 5б, 

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

и 4, както и по всеки въпрос, свързан с 

аудио-визуалните медийни услуги, и 

по-специално защитата на уязвими 

групи, като непълнолетни лица, и 

подбуждането към омраза. 

Or. en 

 

Изменение  195 

Фредерик Рийс, Ясенко Селимович 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

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

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 
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икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. В доклада се 

прави оценка на ефективността на 

практиките на саморегулиране и 

съвместно регулиране във всички 

държави членки, по-специално в 

светлината на рекламните 

практики, когато са насочени към 

деца и семейства. Ако в доклада се 

стигне до заключението, че кодексите 

за поведение за саморегулиране по 

отношение на аудио-визуалните 

търговски съобщения, т.е. за 

нездравословни храни и подсладени 

напитки, не постигат очакваните 

резултати за намаляване до минимум 

на излагането на деца и 

непълнолетни лица, Комисията 

представя предложение за регламент 

по този конкретен въпрос. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се предвиди клауза за преразглеждане, особено за рекламни практики, с 

цел подходяща защита на правата, здравето и благосъстоянието на децата. 

 

Изменение  196 

Лин Бойлан 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

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

три години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 
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настоящата директива. настоящата директива. 

Or. en 

 

Изменение  197 

Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

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

три години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

 (Това изменение е приложимо за целия 

текст. Неговото приемане ще наложи 

съответни промени в текста.) 

Or. ro 

Изменение  198 

Гленис Уилмът, Неса Чилдърс, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Не по-късно от ... (три години след 

приемането на настоящата 

директива) Комисията изготвя 

доклад до Европейския парламент и 

до Съвета с предложения за 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на търговски 

съобщения за продукти, които 
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накърняват здравето, по интернет и 

в социалните медии. 

Or. en 

 


