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Pakeitimas   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Pirma nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį, 62 straipsnį ir 168 straipsnio 1 ir 5 

dalis, 

Or. en 

 

Pakeitimas   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Pirma nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį, 62 ir 168 straipsnius, 

Or. ro 

 

Pakeitimas   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Pirma nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį, 62 ir 168 straipsnius, 

Or. en 
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Pakeitimas   23 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Pirma nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį, 62 ir 168 straipsnius, 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 1) dėl 

nacionalinių parlamentų vaidmens 

Europos Sąjungoje, 

Or. el 

 

Pakeitimas 25 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 b nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo protokolą (Nr. 2) dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo, 
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Or. el 

 

Pakeitimas 26 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) paskutinis esminis Tarybos 

direktyvos 89/552/EEB27, vėliau 

kodifikuotos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/13/ES28, 

pakeitimas padarytas 2007 m. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB29. Nuo to laiko 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė 

plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų 

paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų 

patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės 

kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis 

TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės 

patirties teikimo įrenginiu, daugelis 

žiūrovų, norėdami susipažinti su 

audiovizualiniu turiniu, vis dažniau 

naudojasi kitais – nešiojamaisiais – 

įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos 

žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama 

tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų 

turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar 

vartotojų sukurtas turinys, tampa vis 

svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, 

įskaitant užsakomųjų vaizdo programų 

paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformas, dabar yra 

gerai įsitvirtinę; 

(1) paskutinis esminis Tarybos 

direktyvos 89/552/EEB27, vėliau 

kodifikuotos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/13/ES28, 

pakeitimas padarytas 2007 m. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB29. Audiovizualinės 

žiniasklaidos aplinka sparčiai kinta, nes 

televizijos paslaugos ir internetu 

teikiamos paslaugos tampa vis 

panašesnės. Techninė plėtra sudaro 

sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o 

naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. 

Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, 

gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV 

ekranas lieka svarbiu audiovizualinės 

patirties teikimo įrenginiu, daugelis 

žiūrovų, norėdami susipažinti su 

audiovizualiniu turiniu, vis dažniau 

naudojasi kitais – nešiojamaisiais – 

įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos 

žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama 

tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų 

turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar 

vartotojų sukurtas turinys, tampa vis 

svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, 

įskaitant užsakomųjų vaizdo programų 

paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformas, dabar yra 

gerai įsitvirtinę; 

_________________ _________________ 

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 



 

PE595.453v03-00 6/110 AM\1112182LT.docx 

LT 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23). 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23). 

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 

programų transliavimu, derinimo 

(OL L 332, 2007 12 18, p. 27). 

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 

programų transliavimu, derinimo 

(OL L 332, 2007 12 18, p. 27). 

Or. el 

 

Pakeitimas   27 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) paskutinis esminis Tarybos 

direktyvos 89/552/EEB27, vėliau 

kodifikuotos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/13/ES28, 

pakeitimas padarytas 2007 m. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB29. Nuo to laiko 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė 

plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų 

paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų 

patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės 

kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis 

TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės 

(1) paskutinis esminis Tarybos 

direktyvos 89/552/EEB27, vėliau 

kodifikuotos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/13/ES28, 

pakeitimas padarytas 2007 m. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB29. Nuo to laiko 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė 

plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų 

paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų 

patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės 

kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis 

TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės 
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patirties teikimo įrenginiu, daugelis 

žiūrovų, norėdami susipažinti su 

audiovizualiniu turiniu, vis dažniau 

naudojasi kitais – nešiojamaisiais – 

įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos 

žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama 

tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų 

turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar 

vartotojų sukurtas turinys, tampa vis 

svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, 

įskaitant užsakomųjų vaizdo programų 

paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformas, dabar yra 

gerai įsitvirtinę; 

patirties teikimo įrenginiu, daugelis 

žiūrovų, norėdami susipažinti su 

audiovizualiniu turiniu, vis dažniau 

naudojasi kitais – nešiojamaisiais – 

įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos 

žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama 

tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų 

turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar 

vartotojų sukurtas turinys, tampa vis 

svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, 

įskaitant užsakomųjų vaizdo programų 

paslaugų teikėjus, socialinius tinklus ir 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę; 

_________________ _________________ 

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23). 

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23). 

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 

programų transliavimu, derinimo 

(OL L 332, 2007 12 18, p. 27). 

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 

programų transliavimu, derinimo 

(OL L 332, 2007 12 18, p. 27). 

Or. fr 

 

Pakeitimas   28 

Marc Joulaud 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Direktyvą 2010/13/ES reikėtų 

toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių 

pagrindinė paskirtis yra teikti programas 

informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. 

Laikytina, kad pagrindinės paskirties 

reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje 

esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės 

veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir 

formos, tokio kaip atskiros internetinių 

laikraščių dalys su audiovizualinėmis 

programomis arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos 

atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. 

Socialinių tinklų paslaugos nėra 

įtraukiamos, nebent jomis teikiama 

paslauga, kurią aprėpia vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos apibrėžtis. 

Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir 

pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų 

būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės 

veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, 

kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi 

redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti 

automatiškai laikomi audiovizualinės 

žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra 

siūlomos per vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformą, kuriai įprasta 

netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais 

atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis 

paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę 

atsakomybę; 

(3) Direktyvą 2010/13/ES reikėtų 

toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių 

pagrindinė paskirtis yra teikti programas 

informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. 

Laikytina, kad pagrindinės paskirties 

reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje 

esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės 

veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir 

formos, tokio kaip atskiros internetinių 

laikraščių dalys su audiovizualinėmis 

programomis arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos 

atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. 

Kadangi socialiniai tinklai yra svarbi 

priemonė informacijos norintiems gauti 

vartotojams ir kadangi vis dažniau šių 

tinklų pagrindą sudaro audiovizualinis 

turinys, kurį sukūrė arba pateikė naudoti 

tinklų naudotojai, socialinius tinklus 

būtina įtraukti į šios direktyvos taikymo 

sritį, jeigu jie patenka į vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos apibrėžtį. 

Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir 

pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų 

būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės 

veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, 

kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi 

redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti 

automatiškai laikomi audiovizualinės 

žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra 

siūlomos per vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformą, kuriai įprasta 

netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais 

atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis 

paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę 

atsakomybę; 

Or. fr 
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Pakeitimas   29 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) komunikate „Geresnis 

reglamentavimas – geresni rezultatai. ES 

darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad 

svarstydama politikos sprendimus ji 

atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai 

sudarytas ne teisės aktų priemones, 

parengtas pagal praktikos bendrijos 

principus ir geresnio savireguliavimo bei 

bendro reglamentavimo principus32. 

Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose 

pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, 

kodeksai yra parengti gerai, laikantis 

geresnio savireguliavimo ir bendro 

reglamentavimo principų Esama teisinė 

atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu 

skatinant laikytis savireguliavimo ar 

bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau 

svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi 

konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, 

sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir 

nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip 

sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. 

Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo 

priemone paprastai laikomos laipsniškos 

sankcijos, turinčios proporcingumo 

elementą. Šių principų turėtų būti 

laikomasi direktyva koordinuojamų sričių 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

kodeksuose; 

(7) komunikate „Geresnis 

reglamentavimas – geresni rezultatai. ES 

darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad 

svarstydama politikos sprendimus ji 

atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai 

sudarytas ne teisės aktų priemones. Šių 

principų turėtų būti laikomasi direktyva 

koordinuojamų sričių bendro reguliavimo 

kodeksuose; 

_________________ _________________ 

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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Pakeitimas 30. 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) komunikate „Geresnis 

reglamentavimas – geresni rezultatai. ES 

darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad 

svarstydama politikos sprendimus ji 

atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai 

sudarytas ne teisės aktų priemones, 

parengtas pagal praktikos bendrijos 

principus ir geresnio savireguliavimo bei 

bendro reglamentavimo principus32. 

Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose 

pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, 

kodeksai yra parengti gerai, laikantis 

geresnio savireguliavimo ir bendro 

reglamentavimo principų Esama teisinė 

atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu 

skatinant laikytis savireguliavimo ar 

bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau 

svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi 

konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, 

sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir 

nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip 

sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. 

Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo 

priemone paprastai laikomos laipsniškos 

sankcijos, turinčios proporcingumo 

elementą. Šių principų turėtų būti 

laikomasi direktyva koordinuojamų sričių 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

kodeksuose; 

(7) komunikate „Geresnis 

reglamentavimas – geresni rezultatai. ES 

darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad 

svarstydama politikos sprendimus ji 

atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai 

sudarytas ne teisės aktų priemones, 

parengtas pagal praktikos bendrijos 

principus ir geresnio savireguliavimo bei 

bendro reglamentavimo principus32. 

Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose 

pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, 

kodeksai yra parengti gerai, laikantis 

geresnio savireguliavimo ir bendro 

reglamentavimo principų, kurie gali būti 

naudinga teisėkūros veiksmų pagalbinė 

arba juos papildanti priemonė. Esama 

teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės 

veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo 

ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau 

svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi 

konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, 

sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir 

nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip 

sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. 

Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo 

priemone paprastai laikomos laipsniškos 

sankcijos, turinčios proporcingumo 

elementą. Šių principų turėtų būti 

laikomasi direktyva koordinuojamų sričių 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

kodeksuose; 

_________________ _________________ 

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 
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Pakeitimas 31 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant užtikrinti derėjimą ir 

suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių 

institucijoms, „neapykantos kurstymo“ 

sąvoka turėtų, kiek tinkama, būti suderinta 

su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 

28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 

2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis 

rasizmo ir ksenofobijos formomis bei 

apraiškomis baudžiamosios teisės 

priemonėmis, kuriame neapykantą 

kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas 

smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, 

reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, 

kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos 

kurstymas; 

(8) siekiant užtikrinti derėjimą ir 

suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių 

institucijoms, „neapykantos kurstymo“ 

sąvoka turėtų, kiek tinkama, būti suderinta 

su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 

28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 

2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis 

rasizmo ir ksenofobijos formomis bei 

apraiškomis baudžiamosios teisės 

priemonėmis, kuriame neapykantą 

kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas 

smurto ar neapykantos kurstymas“, taigi 

turi būti taikomos sankcijos. Be to, reikėtų 

suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais 

grindžiamas smurto ar neapykantos 

kurstymas; 

Or. el 

 

Pakeitimas   32 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant suteikti galių žiūrovams ir 

nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti 

informacija pagrįstus sprendimus apie 

žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų 

pakankamai informacijos apie turinį, kuris 

galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam 

ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

Tai būtų galima padaryti naudojant turinio 

(9) siekiant suteikti galių žiūrovams, 

įskaitant tėvus ir pažeidžiamoms grupėms 

priskiriamus asmenis, pvz., 

nepilnamečius, kad jie galėtų priimti 

informacija pagrįstus sprendimus apie 

žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų 

pakankamai informacijos apie turinį, kuris 

galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam 
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teikiamųjų terminų, rodančių turinio 

pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji 

terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, 

grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis; 

ar moraliniam pažeidžiamoms grupėms 

priskiriamų asmenų, pvz., nepilnamečių, 

vystymuisi. Tai būtų galima padaryti 

naudojant turinio teikiamųjų terminų, 

rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio 

teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti 

rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis 

priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant suteikti galių žiūrovams ir 

nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti 

informacija pagrįstus sprendimus apie 

žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų 

pakankamai informacijos apie turinį, kuris 

galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam 

ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

Tai būtų galima padaryti naudojant turinio 

teikiamųjų terminų, rodančių turinio 

pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji 

terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, 

grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis; 

(9) siekiant suteikti galių žiūrovams, 

įskaitant tėvus ir nepilnamečius, kad jie 

galėtų priimti informacija pagrįstus 

sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, 

kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai pateiktų pakankamai informacijos 

apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti 

fiziniam ar protiniam nepilnamečių 

vystymuisi. Tai būtų galima padaryti 

naudojant turinio teikiamųjų terminų, 

rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio 

teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti 

rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis 

priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 (9a) asmenų su negalia ir pagyvenusių 

asmenų teisė dalyvauti socialiniame ir 

kultūriniame gyvenime bei būti jo dalimi 

yra susijusi su galimybe naudotis 

audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis. Todėl valstybės narės turėtų 

imtis tinkamų ir proporcingų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai 

priklausantys žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai aktyviai siektų kuo greičiau 

padaryti turinį prieinamą tiems, kurie turi 

regos ar klausos negalią; 

Or. en 

 

Pakeitimas   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) svarbu, kad reguliavimo veiksmais 

būtų apribota dėl pažeidžiamumo 

(socialinio, ekonominio, psichologinio, 

susijusio su sveikata ir t. t.) sutrikusio 

asmens galimybė sužinoti idėjas ar 

vertybes, sustiprinančias jo 

pažeidžiamumo suvokimą. Ne mažiau 

svarbu išvengti įtikinamų veiksmų, kuriais 

tam tikro produkto vartojimas ar 

naudojimasis tam tikra paslauga būtų 

vaizduojamas kaip aiški, nedviprasmiška 

minėto pažeidžiamumo mažinimo 

priemonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) galiojančios nuostatos dėl 

žiniasklaidos paslaugų prieinamumo 

regos ar klausos negalią turintiems 

asmenims didinimo turėtų būti 

stiprinamos, siekiant užtikrinti valstybių 

narių ir žiniasklaidos paslaugų teikėjų 

pažangą šioje srityje ir pastangų 

tęstinumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   37 

Renate Sommer 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams 

skirstyti pagal jų mitybinę sudėtį per 

televiziją transliuojamos maisto reklamos 

vaikams kontekste. Valstybes nares 

reikėtų paraginti užtikrinti, kad 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksai būtų naudojami siekiant 

veiksmingai sumažinti vaikų ir 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie 

kitaip neatitinka tų nacionalinių ar 

tarptautinių gairių; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   38 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos 

pažeidžiamoms grupėms, pvz., vaikams, 

kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti, kad reguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai panaikinti 

pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų ir 

nepilnamečių, galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

Or. en 

 

Pakeitimas   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, skirtų maisto 

produktams skirstyti pagal jų mitybinę 

sudėtį per televiziją transliuojamos maisto 

reklamos vaikams kontekste. Valstybes 

nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad 
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transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksai, pvz., atsakingos 

reklamos vaikams iniciatyva „EU Pledge“ 

ir kitos iniciatyvos, parengtos 

įgyvendinant Komisijos veiklos programą, 

skirtą tinkamai mitybai, fiziniam 

aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 

vaikų galimybę pamatyti komercinius 

audiovizualinius pranešimus apie maistą ir 

gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar 

riebalų arba kurie kitaip neatitinka tų 

nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių; 

Or. en 

 

Pakeitimas   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo 

ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai 

būtų naudojami siekiant veiksmingai 

sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę 

pamatyti komercinius audiovizualinius 

pranešimus apie maistą ir gėrimus, 

kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų 

arba kurie kitaip neatitinka tų 

nacionalinių ar tarptautinių gairių; 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybės narės turėtų kuo 

labiau sumažinti vaikų ir nepilnamečių 

galimybę pamatyti komercinius 

audiovizualinius pranešimus apie maistą ir 

gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar 

riebalų, remdamosi Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regioninio biuro 

mitybinės sudėties modeliu; 

Or. en 
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Pakeitimas 41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 
vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti, kad taikant elgesio kodeksus 

būtų kuo labiau sumažinta vaikų ir 

nepilnamečių galimybė pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

Or. ro 

 

Pakeitimas   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 

(10) nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu esama tam tikrų plačiai 

pripažintų mitybos gairių, tokių kaip 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis, skirtų maisto produktams skirstyti 

pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją 
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transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

transliuojamos maisto reklamos vaikams 

kontekste. Valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai būtų 

naudojami siekiant veiksmingai sumažinti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių 

gairių; 

Or. it 

 

Pakeitimas   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) be to, valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą, siekiant veiksmingai 

sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę 

pamatyti komercinius audiovizualinius 

pranešimus, susijusius su azartiniais 

lošimais. Tam tikros savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio sistemos 

galioja Sąjungos ir nacionaliniu 

lygmenimis siekiant, kad azartiniai 

lošimai būtų populiarinami atsakingai, be 

kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti 

toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis 

siekiama užtikrinti, kad reklaminius 

audiovizualinius pranešimus apie 

azartinius lošimus lydėtų raginimas juos 

naudoti atsakingai; 

Or. it 
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Pakeitimas   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 
komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų 

raginimas juos vartoti atsakingai; 

(11) valstybės narės turėtų užtikrinti 

atsakingus komercinius audiovizualinius 

pranešimus apie alkoholinius gėrimus. 

Vaikų ir nepilnamečių galimybė pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus turėtų būti kuo 

labiau sumažinta; 

Or. en 

 

Pakeitimas   45 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

(11) valstybes nares reikėtų paraginti 

užtikrinti reguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą 

siekiant veiksmingai panaikinti ir apriboti 

pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų ir 

nepilnamečių, galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus; 
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elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų 

raginimas juos vartoti atsakingai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

netinkamus komercinius audiovizualinius 

pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam 

tikros savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio sistemos galioja 

Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, 

kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

Or. el 

 

Pakeitimas 47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

(11) panašiai, kai valstybė narė 

pasirenka bendrą reguliavimą, jis turėtų 

būti taikomas siekiant sumažinti vaikų ir 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

Or. ro 

 

Pakeitimas   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) panašiai valstybes nares reikėtų 

paraginti užtikrinti savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo elgesio kodeksų 

naudojimą siekiant veiksmingai apriboti 

vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 

(11) panašiai valstybės narės turėtų 

užtikrinti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą 

siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio sistemos galioja Sąjungos ir 

nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad 

alkoholinių gėrimų rinkodara būtų 
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atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

atsakinga, be kita ko, komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose. Šios 

sistemos turėtų būti toliau skatinamos, 

ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas 

juos vartoti atsakingai; 

Or. it 

 

Pakeitimas   49 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant pašalinti laisvo 

tarpvalstybinių paslaugų judėjimo 

Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama 

saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, 

efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio 

kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų 

vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti 

geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį 

įtvirtinančiomis priemonėmis; 

(12) siekiant pašalinti laisvo 

tarpvalstybinių paslaugų judėjimo 

Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti bendro 

reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis 

siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės 

sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens 

elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų 

vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti 

geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį 

įtvirtinančiomis priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant pašalinti laisvo 

tarpvalstybinių paslaugų judėjimo 

Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti 

(12) siekiant pašalinti laisvo 

tarpvalstybinių paslaugų judėjimo 

Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti bendro 
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savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama 

saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, 

efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio 

kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų 

vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti 

geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį 

įtvirtinančiomis priemonėmis; 

reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis 

siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės 

sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens 

elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų 

vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti 

geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį 

įtvirtinančiomis priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   51 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) valstybės narės raginamos 

parengti sistemą, pagal kurią nustatomos 

„pagrindinį transliavimo laiką“ 

sudarančios valandos, siekiant taikyti šią 

sistemą įgyvendinant šią direktyvą, kuri 

susijusi su nepilnamečių apsauga; 

 

Or. da 

 

Pakeitimas   52 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) TV transliavimo rinka pakito, todėl 

reikia daugiau lankstumo komercinių 

audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų 

pirma taikant kiekybines taisykles 

linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. 

Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, 

Išbraukta. 
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kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi 

daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai 

persiorientuoti prie alternatyvių 

pasiūlymų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   53 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) TV transliavimo rinka pakito, todėl 

reikia daugiau lankstumo komercinių 

audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų 

pirma taikant kiekybines taisykles 

linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. 

Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, 

kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi 

daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai 

persiorientuoti prie alternatyvių 

pasiūlymų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   54 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) TV transliavimo rinka pakito, todėl 

reikia daugiau lankstumo komercinių 

audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų 

pirma taikant kiekybines taisykles 

linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. 

Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, 

Išbraukta. 
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kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi 

daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai 

persiorientuoti prie alternatyvių 

pasiūlymų; 

Or. da 

 

Pakeitimas   55 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) rėmimas yra svarbi 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų finansavimo priemonė, 

kurią taikant reklamuojama juridinio ar 

fizinio asmens asmenvardis, prekės 

ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad 

reklamuotojai ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą 

galėtų taikyti kaip reklamos technologiją 

ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose 

gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo 

prekes ir paslaugas, tačiau be tiesioginių 

paskatų pirkti prekes ir paslaugas. 

Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų 

aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį 

rėmimo susitarimą. Remiamų programų 

turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad 

nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

(14) remiamų programų turinys neturėtų 

būti paveiktas taip, kad nukentėtų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjo redakcinė nepriklausomybė; 

Or. en 

 

Pakeitimas   56 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) liberalizavus prekių rodymo 

taisykles, šios formos audiovizualiniai 

komerciniai pranešimai netapo 

populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų 

pirma, audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai neturėjo teisinio 

tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus 

kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. 

Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes 

teikiant visas audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas, išskyrus 

išimtinius atvejus; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   57 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) liberalizavus prekių rodymo 

taisykles, šios formos audiovizualiniai 

komerciniai pranešimai netapo 

populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų 

pirma, audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai neturėjo teisinio 

tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus 

kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. 

Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes 

teikiant visas audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas, išskyrus 

išimtinius atvejus; 

(15) rodyti prekes iš esmės turėtų būti 

draudžiama. Tačiau tam tikro pobūdžio 

programų atveju gali būti leidžiama 

nukrypti nuo šios nuostatos pagal tai 

leidžiantį sąrašą. Valstybė narė turėtų 

turėti galimybę nuspręsti visiškai arba iš 

dalies netaikyti šių išimčių, pavyzdžiui, 

leisdama rodyti prekes tik tose 

programose, kurios nebuvo išimtinai 

sukurtos toje valstybėje narėje; 

Or. da 

 

Pakeitimas 58 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) liberalizavus prekių rodymo 

taisykles, šios formos audiovizualiniai 

komerciniai pranešimai netapo populiarūs, 

kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes 

prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, 

apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų 

būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, 

išskyrus išimtinius atvejus; 

(15) liberalizavus prekių rodymo 

taisykles, šios formos audiovizualiniai 

komerciniai pranešimai netapo populiarūs, 

kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes 

prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, 

apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų 

būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, 

išskyrus išimtinius atvejus, nes tai 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjams gali duoti papildomų pajamų; 

Or. el 

 

Pakeitimas   59 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai 

rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės 

reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes 

vaikai dažnai nepajėgia atpažinti 

komercinio turinio. Todėl reikia toliau 

drausti rodyti prekes programose, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų 

programos yra programos, kuriose 

žiūrovams duodama patarimų, įskaitant 

atsiliepimus apie prekių pirkimą ir 

paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias 

programas, žiūrovams, kurie tokiose 

programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų 

atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, 

(16) rodyti prekes apskritai neturėtų būti 

leidžiama. Faktai rodo, kad prekių rodymas 

ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų 

elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia 

atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia 

toliau drausti rodyti prekes programose 

vaikams. Leidus rodyti prekes per 

programas, žiūrovams, kurie tokiose 

programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų 

atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, 

išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir 

redakcinio turinio; 
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išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir 

redakcinio turinio; 

Or. en 

 

Pakeitimas   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų programas, 

vartotojų reikalų programas, religines 

programas ir programas, kurių auditorijoje 

daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad 

prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali 

paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai 

nepajėgia atpažinti komercinio turinio. 

Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes 

programose, kurių auditorijoje daug vaikų. 

Vartotojų reikalų programos yra 

programos, kuriose žiūrovams duodama 

patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių 

pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes 

per tokias programas, žiūrovams, kurie 

tokiose programose gali tikėtis tikrų ir 

sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar 

paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp 

reklamos ir redakcinio turinio; 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų programas, 

vartotojų reikalų programas, religines 

programas, šviečiamąsias programas, 

sporto ir kitas programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai 

rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės 

reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes 

vaikai dažnai nepajėgia atpažinti 

komercinio turinio. Todėl reikia toliau 

drausti rodyti prekes programose, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų 

programos yra programos, kuriose 

žiūrovams duodama patarimų, įskaitant 

atsiliepimus apie prekių pirkimą ir 

paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias 

programas, žiūrovams, kurie tokiose 

programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų 

atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, 

išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir 

redakcinio turinio; 

Or. nl 

 

Pakeitimas   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų programas, 

vartotojų reikalų programas, religines 

programas ir programas, kurių auditorijoje 

daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad 

prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali 

paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai 

nepajėgia atpažinti komercinio turinio. 

Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes 

programose, kurių auditorijoje daug 

vaikų. Vartotojų reikalų programos yra 

programos, kuriose žiūrovams duodama 

patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių 

pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes 

per tokias programas, žiūrovams, kurie 

tokiose programose gali tikėtis tikrų ir 

sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar 

paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp 

reklamos ir redakcinio turinio; 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų programas, 

vartotojų reikalų programas, religines 

programas ir vaikams skirtas programas. 

Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių 

rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti 

vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia 

atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia 

toliau drausti rodyti prekes vaikams 

skirtose programose ir šeimai skirtose 

programose, pvz., pramoginėse muzikos 

laidose ir sporto renginių laidose. 

Vartotojų reikalų programos yra 

programos, kuriose žiūrovams duodama 

patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių 

pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes 

per tokias programas, žiūrovams, kurie 

tokiose programose gali tikėtis tikrų ir 

sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar 

paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp 

reklamos ir redakcinio turinio; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kalbant apie transliuojamas programas, kurioms taikomi reklamos apribojimai, į jų sąrašą 

būtina įtraukti ir šeimai skirtas programas, kurias žiūri ir suaugusieji, ir vaikai, nes tai 

atitinka dažnus televizijos transliacijų žiūrėjimo įpročius. 

 

Pakeitimas   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) rodyti prekes neturėtų būti 

leidžiama per žinių ir naujienų programas, 

vartotojų reikalų programas, religines 

programas ir programas, kurių auditorijoje 

daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad 

prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali 

(16) rodyti prekes turėtų būti 

draudžiama per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai 

rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės 



 

PE595.453v03-00 30/110 AM\1112182LT.docx 

LT 

paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai 

nepajėgia atpažinti komercinio turinio. 

Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes 

programose, kurių auditorijoje daug vaikų. 

Vartotojų reikalų programos yra 

programos, kuriose žiūrovams duodama 

patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių 

pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes 

per tokias programas, žiūrovams, kurie 

tokiose programose gali tikėtis tikrų ir 

sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar 

paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp 

reklamos ir redakcinio turinio; 

reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes 

vaikai dažnai nepajėgia atpažinti 

komercinio turinio. Todėl reikia toliau 

drausti rodyti prekes programose, kurių 

auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų 

programos yra programos, kuriose 

žiūrovams duodama patarimų, įskaitant 

atsiliepimus apie prekių pirkimą ir 

paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias 

programas, žiūrovams, kurie tokiose 

programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų 

atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, 

išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir 

redakcinio turinio; 

Or. it 

 

Pakeitimas   63 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) taisyklė, pagal kurią prekės 

negalima rodyti pernelyg išskiriant, 

pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. Ji 

riboja prekių rodymą, nes rodant prekę 

vertė gali būti sukurta tik ją padarius 

gerokai matomesnę. Todėl reikalavimais 

programoms, kuriose rodomi produktai, 

turėtų būti siekiama aiškiai informuoti 

žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, 

kad nenukentėtų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

 

(17) todėl reikalavimais programoms, 

kuriose rodomi produktai, turėtų būti 

siekiama aiškiai informuoti žiūrovus apie 

prekių rodymą ir užtikrinti, kad 

nenukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

Or. da 

 

Pakeitimas 64 

Notis Marias 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) taisyklė, pagal kurią prekės 

negalima rodyti pernelyg išskiriant, 

pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. Ji 

riboja prekių rodymą, nes rodant prekę 

vertė gali būti sukurta tik ją padarius 

gerokai matomesnę. Todėl reikalavimais 

programoms, kuriose rodomi produktai, 

turėtų būti siekiama aiškiai informuoti 

žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, 

kad nenukentėtų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

(17) taisyklė, pagal kurią prekės 

negalima rodyti pernelyg išskiriant, 

pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. 

Todėl reikalavimais programoms, kuriose 

rodomi produktai, turėtų būti siekiama 

aiškiai informuoti žiūrovus apie prekių 

rodymą ir užtikrinti, kad nenukentėtų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjo redakcinė nepriklausomybė; 

Or. el 

 

Pakeitimas   65 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) taisyklė, pagal kurią prekės 

negalima rodyti pernelyg išskiriant, 

pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. Ji 

riboja prekių rodymą, nes rodant prekę 

vertė gali būti sukurta tik ją padarius 

gerokai matomesnę. Todėl reikalavimais 

programoms, kuriose rodomi produktai, 

turėtų būti siekiama aiškiai informuoti 

žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, 

kad nenukentėtų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

(17) rodyti produktus turėtų apskritai ir 

toliau būti draudžiama. Kai teisėje 

numatytos nukrypti leidžiančios 

nuostatos, reikalavimais programoms, 

kuriose rodomi produktai, turėtų būti 

siekiama aiškiai informuoti žiūrovus apie 

prekių rodymą ir užtikrinti, kad 

nenukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjo redakcinė 

nepriklausomybė; 

Or. en 

 

Pakeitimas   66 
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Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) gausėjant naujų paslaugų skaičiui, 

vartotojams padaugėjo galimybių rinktis, 

todėl transliuotojai gali lanksčiau įterpti 

reklamos ir teleparduotuvės intarpus, kai 

tai pernelyg nekenkia programos 

vientisumui. Tačiau siekiant apsaugoti 

Europos televizijos savitumą, reikėtų toliau 

riboti pertraukimų skaičių kinematografijos 

kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat 

tam tikrų kategorijų programose, kurioms 

vis dar reikia ypatingos apsaugos; 

(18) tačiau siekiant apsaugoti Europos 

televizijos savitumą, reikėtų toliau riboti 

pertraukimų skaičių kinematografijos 

kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat 

tam tikrų kategorijų programose, kurioms 

vis dar reikia ypatingos apsaugos; 

Or. da 

 

Pakeitimas   67 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) gausėjant naujų paslaugų skaičiui, 

vartotojams padaugėjo galimybių rinktis, 

todėl transliuotojai gali lanksčiau įterpti 

reklamos ir teleparduotuvės intarpus, kai 

tai pernelyg nekenkia programos 

vientisumui. Tačiau siekiant apsaugoti 

Europos televizijos savitumą, reikėtų toliau 

riboti pertraukimų skaičių kinematografijos 

kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat 

tam tikrų kategorijų programose, kurioms 

vis dar reikia ypatingos apsaugos; 

(18) nors, gausėjant naujų paslaugų 

skaičiui, vartotojams padaugėjo galimybių 

rinktis, ir toliau reikia saugoti programų 

vientisumą ir vartotojus nuo pernelyg 

dažnų reklamos ir teleparduotuvės intarpų. 

Todėl siekiant apsaugoti Europos 

televizijos savitumą, reikėtų toliau riboti 

pertraukimų skaičių kinematografijos 

kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat 

tam tikrų kategorijų programose, kurioms 

vis dar reikia ypatingos apsaugos; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   68 
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Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) nors šioje direktyvoje nedidinama 

bendra leistina reklamos trukmė 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, 

transliuotojams svarbu turėti daugiau 

lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti 

skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir 

žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl 

tikslinga panaikinti valandinę ribą ir 

įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00; 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   69 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) nors šioje direktyvoje nedidinama 

bendra leistina reklamos trukmė 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, 

transliuotojams svarbu turėti daugiau 

lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti 

skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir 

žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl 

tikslinga panaikinti valandinę ribą ir 

įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   70 

Christel Schaldemose 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) nors šioje direktyvoje nedidinama 

bendra leistina reklamos trukmė 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, 

transliuotojams svarbu turėti daugiau 

lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti 

skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir 

žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl 

tikslinga panaikinti valandinę ribą ir 
įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą 

laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00; 

(19) šioje direktyvoje nedidinama 

bendra leistina reklamos trukmė. 

Valandinė riba išlaikoma taikant 20 proc. 

reklamavimo limitą per vieną astronominę 

valandą; 

Or. da 

 

Pakeitimas   71 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) daug transliuotojų priklauso 

didesnėms žiniasklaidos grupėms ir 

įterpia skelbimus ne tik į savo programas 

ir su jais tiesiogiai susijusius papildomus 

produktus, bet ir į kitų tai pačiai 

žiniasklaidos grupei priklausančių 

subjektų programas. Skelbimų, kuriuos 

transliuotojai įterpia transliuodami kitas 

tai pačiai žiniasklaidos grupei 

priklausančių subjektų programas, 

transliavimo laikas neturėtų būti 

įskaičiuotas į didžiausią reklamai ir 

teleparduotuvei leistiną dienos 

transliavimo laiko kiekį; 

Išbraukta. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   72 
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Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) daug transliuotojų priklauso 

didesnėms žiniasklaidos grupėms ir 

įterpia skelbimus ne tik į savo programas 

ir su jais tiesiogiai susijusius papildomus 

produktus, bet ir į kitų tai pačiai 

žiniasklaidos grupei priklausančių 

subjektų programas. Skelbimų, kuriuos 

transliuotojai įterpia transliuodami kitas 

tai pačiai žiniasklaidos grupei 

priklausančių subjektų programas, 

transliavimo laikas neturėtų būti 

įskaičiuotas į didžiausią reklamai ir 

teleparduotuvei leistiną dienos 

transliavimo laiko kiekį; 

Išbraukta. 

Or. da 

 

Pakeitimas   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis, kurių naudotojai, 

ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles; 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis, kurių naudotojai, 

ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles, ypač pornografijos 

ir savitikslio smurto atžvilgiu; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   74 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis, kurių naudotojai, 

ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles; 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformomis, kurių 

naudotojai, ypač pažeidžiamos grupės, 

pvz., nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas   75 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis, kurių naudotojai, 

ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis ir socialiniais 

tinklais, kurių naudotojai, ypač 

nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 
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žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles; 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas, 

neapykanta ar terorizmas, būtina šioje 

srityje nustatyti proporcingas taisykles; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis, kurių naudotojai, 

ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose laikomas žalingas 

turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. 

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo 

žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ir 

neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti 

proporcingas taisykles; 

(26) kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų 

pirma su vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformomis ir socialine 

žiniasklaida, kurių naudotojai, ypač 

nepilnamečiai, vis dažniau žiūri 

audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį 

nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformose prieinamas 

žalingas turinys ar neapykantą kurstančios 

kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius 

nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas, 

neapykanta ar terorizmas, būtina šioje 

srityje nustatyti proporcingas taisykles; 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina įtraukti terorizmo kurstymą, nes jis skiriasi nuo to, ką Komisija apibrėžia kaip 

„smurto ir neapykantos kurstymą“. Be to, intensyvus audiovizualinio turinio, vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformų ir socialinės žiniasklaidos, kaip propagandos 

sklaidos priemonių, naudojimas tarp teroristų grupių verčia nustatyti reikalavimus kovoti su 

šiuo turiniu. 

 

Pakeitimas 77. 

Notis Marias 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) komerciniai pranešimai vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformose 

jau reglamentuojami Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje 

draudžiama nesąžininga įmonių komercinė 

veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant 

klaidinančią ir agresyvią veiklą, 

pasitaikančią teikiant informacinės 

visuomenės paslaugas. Galiojančiais 

komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo 

susijusius produktus vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose draudimais, 

nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie 

elektronines cigaretes ir pildomąsias 

talpyklas draudimais, nustatytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/40/ES, užtikrinama pakankama 

vartotojų apsauga. Taigi šioje direktyvoje 

nustatytos priemonės papildo priemones, 

nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 

2003/33/EB ir 2014/40/ES; 

(27) komerciniai pranešimai vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformose 

jau reglamentuojami Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje 

draudžiama nesąžininga įmonių komercinė 

veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant 

klaidinančią ir agresyvią veiklą, 

pasitaikančią teikiant informacinės 

visuomenės paslaugas. Galiojančiais 

komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo 

susijusius produktus vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose draudimais, 

nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie 

elektronines cigaretes ir pildomąsias 

talpyklas draudimais, nustatytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/40/ES, užtikrinama pakankama 

vartotojų apsauga ir šie draudimai turi 

būti taikomi visai audiovizualinei 

žiniasklaidai. Taigi šioje direktyvoje 

nustatytos priemonės papildo priemones, 

nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 

2003/33/EB ir 2014/40/ES; 

Or. el 

 

Pakeitimas   78 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) komerciniai pranešimai vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformose 

jau reglamentuojami Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje 

draudžiama nesąžininga įmonių komercinė 

veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant 

(27) komerciniai pranešimai 

audiovizualinėje žiniasklaidoje, pvz., 
vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformose, jau reglamentuojami Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2005/29/EB, kurioje draudžiama 
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klaidinančią ir agresyvią veiklą, 

pasitaikančią teikiant informacinės 

visuomenės paslaugas. Galiojančiais 

komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo 

susijusius produktus vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose draudimais, 

nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie 

elektronines cigaretes ir pildomąsias 

talpyklas draudimais, nustatytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/40/ES, užtikrinama pakankama 

vartotojų apsauga. Taigi šioje direktyvoje 

nustatytos priemonės papildo priemones, 

nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 

2003/33/EB ir 2014/40/ES; 

nesąžininga įmonių komercinė veikla 

vartotojų atžvilgiu, įskaitant klaidinančią ir 

agresyvią veiklą, pasitaikančią teikiant 

informacinės visuomenės paslaugas. 

Galiojančiais komercinių pranešimų apie 

tabaką ir su juo susijusius produktus vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformose 

draudimais, nustatytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2003/33/EB, ir pranešimų apie elektronines 

cigaretes ir pildomąsias talpyklas 

draudimais, nustatytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/40/ES, užtikrinama pakankama 

vartotojų apsauga. Taigi šioje direktyvoje 

nustatytos priemonės papildo priemones, 

nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 

2003/33/EB ir 2014/40/ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas   79 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomo 

turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti 

įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad 

nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, 

kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, 

protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi 

piliečiai – nuo smurto ar neapykantos 

kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose arba 

socialiniuose tinkluose laikomo turinio 

negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti 

įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad 

nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, 

kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, 

protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi 

piliečiai – nuo terorizmo kurstymo arba 
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naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, 

religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar 

tokios grupės narį; 

smurto ar neapykantos kurstymo prieš 

asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant 

nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, 

kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios 

grupės narį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   80 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomo 

turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti 

įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad 

nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, 

kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, 

protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi 

piliečiai – nuo smurto ar neapykantos 

kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą 

naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, 

religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar 

tokios grupės narį; 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomo 

turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti 

įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad 

pažeidžiamoms grupėms priskiriami 

asmenys, pvz., nepilnamečiai, būtų 

apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai 

pakenkti jų fiziniam, protiniam ar 

moraliniam vystymuisi, o visi piliečiai – 

nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš 

asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant 

nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, 

kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios 

grupės narį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomo 

turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti 

įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad 

nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, 

kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, 

protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi 

piliečiai – nuo smurto ar neapykantos 

kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą 

naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, 

religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar 

tokios grupės narį; 

(28) didelei daliai vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomo 

turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjo 

redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų 

teikėjai paprastai nustato, kaip 

organizuojamas turinys, konkrečiai, 

programos arba vartotojų sukurta vaizdo 

medžiaga, be kita ko, taikydami 

automatines priemones arba algoritmus. 

Todėl tie paslaugų teikėjai turi būti 

įpareigoti imtis veiksmingų priemonių, kad 

nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, 

kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, 

protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi 

piliečiai – nuo smurto ar neapykantos 

kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą 

naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, 

religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar 

tokios grupės narį; 

Or. it 

 

Pakeitimas   82 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

29 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) atsižvelgiant į tai, kiek paslaugų 

teikėjas susijęs su vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformose laikomu 

turiniu, tos tinkamos priemonės turėtų 

būti susijusios su turinio organizavimu, o 

ne su pačiu turiniu. Šiuo tikslu šioje 

direktyvoje nustatytos priemonės turėtų 

būti taikomos nepažeidžiant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2000/31/EB34 14 straipsnio, kuriame 

Išbraukta. 
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nustatyta, kad tam tikrų informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, saugantys 

neteisėtą informaciją, atleidžiami nuo 

atsakomybės. Kai teikiamos paslaugos, 

kurioms taikomas Direktyvos 2000/31/EB 

14 straipsnis, šis reikalavimas taip pat 

turėtų būti taikomas nepažeidžiant tos 

direktyvos 15 straipsnio, kuriame 

draudžiama tuos paslaugų teikėjus 

bendrai įpareigoti stebėti tokią 

informaciją ir aktyviai domėtis faktais 

arba aplinkybėmis, rodančiomis neteisėtą 

veiklą, tačiau neatleidžiant nuo stebėjimo 

prievolės specifiniais atvejais ir, visų 

pirma, nenusižengiant pagal nacionalinės 

teisės aktus priimtiems nacionalinių 

valdžios institucijų nurodymams; 

_________________  

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus 

rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   83 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) įgyvendinant tinkamas priemones, 

kurios turi būti priimtos pagal šią 

direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjus. Todėl 

tikslinga skatinti bendrą reguliavimą. 

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir 

nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, 

valstybėms narėms neturėtų būti leista 

reikalauti vaizdo medžiagos bendro 

(30) įgyvendinant tinkamas priemones, 

kurios turi būti priimtos pagal šią 

direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjus, pvz., vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjus. 

Todėl tikslinga skatinti bendrą reguliavimą. 

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir 

nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, 

valstybėms narėms neturėtų būti leista 



 

AM\1112182LT.docx 43/110 PE595.453v03-00 

 LT 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo 

turinio ir visų piliečių apsaugos nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ar 

neapykanta, priemonių, kurios būtų 

griežtesnės už numatytąsias šioje 

direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra 

neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti 

galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių 

laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 

straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, 

kuriose yra vaikų pornografijos arba per 

kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip 

reikalaujama ir leidžiama pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2011/93/ES35 25 straipsnį. Be to, vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti 

leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių 

priemonių; 

reikalauti audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjų, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų, imtis pažeidžiamų grupių, pvz., 

nepilnamečių, apsaugos nuo žalingo turinio 

ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, 

kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, 

priemonių, kurios būtų griežtesnės už 

numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai 

tas turinys yra neteisėtas, valstybėms 

narėms turėtų likti galimybė imtis tokių 

griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis 

priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų 

pornografijos arba per kurias ji platinama, 

turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir 

leidžiama pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2011/93/ES35 25 

straipsnį. Be to, audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjams, pvz., 
vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjams, turėtų ir 

toliau būti leidžiama savanoriškai imtis 

griežtesnių priemonių; 

_________________ _________________ 

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/93/ES dėl kovos su seksualine 

prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 

išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 

pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 

2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, 

p. 1). 

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/93/ES dėl kovos su seksualine 

prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 

išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 

pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 

2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, 

p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) įgyvendinant tinkamas priemones, (30) įgyvendinant tinkamas priemones, 
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kurios turi būti priimtos pagal šią 

direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjus. Todėl 

tikslinga skatinti bendrą reguliavimą. 

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir 

nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, 

valstybėms narėms neturėtų būti leista 

reikalauti vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo 

turinio ir visų piliečių apsaugos nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ar 

neapykanta, priemonių, kurios būtų 

griežtesnės už numatytąsias šioje 

direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra 

neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti 

galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių 

laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 

straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, 

kuriose yra vaikų pornografijos arba per 

kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip 

reikalaujama ir leidžiama pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2011/93/ES3535 25 straipsnį. Be to, vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti 

leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių 

priemonių; 

kurios turi būti priimtos pagal šią 

direktyvą, tikslinga aktyviai įtraukti vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti 

bendrą reguliavimą. Siekiant visoje 

Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų 

požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms 

neturėtų būti leista reikalauti vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių 

apsaugos nuo žalingo turinio ir visų 

piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame 

kurstomas smurtas ar neapykanta, 

priemonių, kurios būtų griežtesnės už 

numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai 

tas turinys yra neteisėtas, valstybėms 

narėms turėtų likti galimybė imtis tokių 

griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis 

priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų 

pornografijos arba per kurias ji platinama, 

turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir 

leidžiama pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2011/93/ES3535 25 

straipsnį. Be to, vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjams 

turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai 

imtis griežtesnių priemonių; 

_________________ _________________ 

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/93/ES dėl kovos su seksualine 

prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 

išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 

pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 

2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, 

p. 1). 

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/93/ES dėl kovos su seksualine 

prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 

išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 

pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 

2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, 

p. 1). 

Or. el 

 

Pakeitimas   85 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai 

ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, saviraiškos ir 

informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir vaiko teises; 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis pažeidžiamos grupės, 

pvz., nepilnamečiai, būtų apsaugotos nuo 

žalingo turinio, o visi piliečiai – nuo 

turinio, kuriame kurstomas smurtas ar 

neapykanta, reikėtų rūpestingai išlaikyti 

pusiausvyrą tarp galiojančių pagrindinių 

teisių, nustatytų Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. Tai ypač 

pasakytina, kai tinka, apie teisę į privatų ir 

šeimos gyvenimą ir teisę į asmens 

duomenų apsaugą, saviraiškos ir 

informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir pažeidžiamai 

grupei priklausančio asmens, pvz., vaiko, 

teises; 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai 

ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, saviraiškos ir 

informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir vaiko teises; 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikia rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir į 

jas turi atsižvelgti kiekvienas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjas. Tai ypač pasakytina, kai tinka, 

apie teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir 

teisę į asmens duomenų apsaugą, 

saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvę 

užsiimti verslu, diskriminacijos draudimą ir 
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vaiko teises; 

Or. el 

 

Pakeitimas   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai 

ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, saviraiškos ir 

informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir vaiko teises; 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai 

ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, teisę į privačią 

nuosavybę, saviraiškos ir informacijos 

laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir vaiko teises; 

Or. nl 

Pakeitimas   88 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai 

išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių 

pagrindinių teisių, nustatytų Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai 

ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į 

(31) pagal šią direktyvą imantis tinkamų 

priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų 

apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi 

piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas 

terorizmas, smurtas ar neapykanta, reikėtų 

rūpestingai išlaikyti pusiausvyrą tarp 

galiojančių pagrindinių teisių, nustatytų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje. Tai ypač pasakytina, kai tinka, 
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privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, saviraiškos ir 

informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, 

diskriminacijos draudimą ir vaiko teises; 

apie teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir 

teisę į asmens duomenų apsaugą, 

saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvę 

užsiimti verslu, diskriminacijos draudimą ir 

vaiko teises; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   89 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai, 

kuriems taikoma ši direktyva, teikia 

informacinės visuomenės paslaugas, kaip 

apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 

straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų 

teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems 

taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje 

nustatytos vidaus rinkos taisyklės. 

Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios 

taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje 

narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir 

piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia 

direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma 

užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje 

narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų 

patronuojančioji įmonė arba 

patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų 

teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės 

subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. 

Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri 

valstybė narė turėtų būti laikoma tų 

paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant 

šioje direktyvoje ir Direktyvoje 

2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu 

susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti 

pranešta apie kiekvienos valstybės narės 

jurisdikcijai priklausančius paslaugų 

(32) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, 

teikia informacinės visuomenės paslaugas, 

kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 

straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų 

teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems 

taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje 

nustatytos vidaus rinkos taisyklės. 

Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios 

taisyklės būtų taikomos audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjams, pvz., 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjams, kurie 

įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant 

išsaugoti pažeidžiamų grupių, pvz., 

nepilnamečių, ir piliečių apsaugos 

priemonių, nustatytų šia direktyva, 

efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti 

vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra 

įsisteigusi tų paslaugos teikėjų 

patronuojančioji įmonė arba 

patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų 

teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės 

subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. 

Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri 

valstybė narė turėtų būti laikoma tų 

paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant 

šioje direktyvoje ir Direktyvoje 
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teikėjus; 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu 

susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti 

pranešta apie kiekvienos valstybės narės 

jurisdikcijai priklausančius paslaugų 

teikėjus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) valstybių narių reguliavimo 

institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio 

struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos 

įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. 

Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių 

reguliavimo institucijų sprendimų 

nešališkumą, valstybės narės turėtų 

užtikrinti jų nepriklausomumą nuo 

vyriausybės, viešųjų institucijų ir 

pramonės. Šis nepriklausomumo 

reikalavimas neturėtų iš valstybių narių 

atimti galimybės įsteigti skirtingus 

sektorius kontroliuojančias reguliavimo 

įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo 

užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių 

reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti 

darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal 

šią direktyvą įsteigtos nacionalinių 

reguliavimo institucijų veikla turėtų 

neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos 

pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų 

apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos 

konkurencijos skatinimo tikslų; 

(33) valstybių narių reguliavimo 

institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio 

struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos 

įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. 

Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą, 

taigi ir jų sprendimų nešališkumą, 

valstybės narės turėtų užtikrinti jų 

nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų 

institucijų ir pramonės. Šis 

nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš 

valstybių narių atimti galimybės įsteigti 

skirtingus sektorius kontroliuojančias 

reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms turėtų būti 

suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir 

ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti 

(kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai 

ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos 

nacionalinių reguliavimo institucijų veikla 

turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos 

pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų 

apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos 

konkurencijos skatinimo tikslų; 

Or. el 

Pakeitimas   91 

Lynn Boylan 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

37 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) Komisijai reikėtų suteikti teisę 

konsultuotis su ERGA bet kuriuo su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis 

ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugomis susijusiu 

klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: 

teikti technines rekomendacijas, 

konsultuoti, padėti keistis geriausia 

praktika. Visų pirma Komisija turėtų 

konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 

2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų 

įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. 

Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti 

nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir 

Sąjungos elgesio kodeksų nepilnamečių 

apsaugos, kovos su neapykantą 

kurstančiomis kalbomis, komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, 

daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį 

maistą srityse; 

(37) Komisijai reikėtų suteikti teisę 

konsultuotis su ERGA bet kuriuo su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis 

ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugomis susijusiu 

klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: 

teikti technines rekomendacijas, 

konsultuoti, padėti keistis geriausia 

praktika. Visų pirma Komisija turėtų 

konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 

2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų 

įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. 

Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti 

nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir 

Sąjungos elgesio kodeksų pažeidžiamų 

grupių, pvz., nepilnamečių, apsaugos, 

kovos su neapykantą kurstančiomis 

kalbomis, komercinių audiovizualinių 

pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir 

(arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas   92 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) paslauga – tai didelio kiekio 

programų ar vartotojų sukurtos vaizdo 

medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugų teikėjas neturi redakcinės 

atsakomybės, saugojimas; 

i) paslauga – tai didelio kiekio 

programų ar vartotojų sukurtos vaizdo 

medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugų teikėjas neturi redakcinės 

atsakomybės, saugojimas arba leidimas 

perduoti naudotis; 



 

PE595.453v03-00 50/110 AM\1112182LT.docx 

LT 

Or. fr 

 

Pakeitimas   93 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies b a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

1 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įterpiamas šis punktas: 

 „ab) pažeidžiamos grupės – tai asmenys, 

kurie dėl funkcinių apribojimų, pvz., 

negalios, amžiaus ar ligos, gali negebėti 

kritiškai vertinti žiniasklaidos turinio ir 

apsaugoti save nuo žalingo turinio.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies c punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

1 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) programa – vaizdų, perteikiančių 

judesį, lydimą arba nelydimą garso, 

visuma, sudaranti atskirą vienetą 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame 

tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant 

pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus 

vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų 

komedijas, dokumentinius filmus, 

programas vaikams ir originalius dramos 

kūrinius;“; 

b) programa – vaizdų, perteikiančių 

judesį, lydimą arba nelydimą garso, 

visuma, sudaranti atskirą vienetą 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame 

tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant 

pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus 

vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų 

komedijas, dokumentinius filmus, 

programas vaikams, pramogines laidas, 

realybės šou ir originalius dramos 

kūrinius;“; 

Or. fr 
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Pagrindimas 

Apibūdinant transliuojamas programas, kurioms taikomi reklamos apribojimai arba 

derinimai, labai svarbu sąvokos „programa“ apibrėžtį išplėsti įtraukiant šeimai skirtas 

programas, kurias kartu žiūri suaugusieji ir vaikai, kaip antai pramogines laidas ir realybės 

šou. 

 

Pakeitimas   95 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 dalies d punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse skatina, kiek tai 

leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą taikant 

nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio 

kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti 

taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai 

suinteresuotieji subjektai atitinkamose 

valstybėse narėse. Elgesio kodeksuose 

turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai 

išdėstyti jų tikslai. Juose turi būti 

numatytas reguliarus, skaidrus ir 

nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, 

kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose 

turi būti numatytas efektyvus vykdymo 

užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, 

atitinkamas efektyvias ir proporcingas 

sankcijas. 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse priima teisės 

aktus ir gali skatinti, kiek tai leidžiama 

pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu 

priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai 

turi būti parengti taip, kad juos plačiai 

remtų pagrindiniai suinteresuotieji 

subjektai atitinkamose valstybėse narėse. 

Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir 

nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Juose 

turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir 

nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, 

kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose 

turi būti numatytas efektyvus vykdymo 

užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, 

atitinkamas efektyvias ir proporcingas 

sankcijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   96 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 dalies d punktas 

Direktyva 2010/13/ES 
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4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse skatina, kiek tai 

leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą taikant 

nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio 

kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti 

taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai 

suinteresuotieji subjektai atitinkamose 

valstybėse narėse. Elgesio kodeksuose 

turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai 

išdėstyti jų tikslai. Juose turi būti 

numatytas reguliarus, skaidrus ir 

nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, 

kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose 

turi būti numatytas efektyvus vykdymo 

užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, 

atitinkamas efektyvias ir proporcingas 

sankcijas. 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse priima teisės 

aktus ir gali skatinti, kiek tai leidžiama 

pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu 

priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai 

turi būti parengti taip, kad juos plačiai 

remtų pagrindiniai suinteresuotieji 

subjektai atitinkamose valstybėse narėse. 

Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir 

nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Juose 

turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir 

nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, 

kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose 

turi būti numatytas efektyvus vykdymo 

užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, 

atitinkamas efektyvias ir proporcingas 

sankcijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   97 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 dalies d punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse skatina, kiek tai 

leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą ir savireguliavimą taikant 

nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio 

kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti 

taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai 

suinteresuotieji subjektai atitinkamose 

valstybėse narėse. Elgesio kodeksuose 

aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstomi jų 

tikslai. Juose turi būti numatytas reguliarus, 

Valstybės narės šia direktyva 

koordinuojamose srityse skatina, kiek tai 

leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą 

reguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu 

priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai 

turi būti parengti taip, kad juos plačiai 

remtų pagrindiniai suinteresuotieji 

subjektai atitinkamose valstybėse narėse. 

Elgesio kodeksuose aiškiai ir 

nedviprasmiškai išdėstomi jų tikslai. Juose 

turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir 
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skaidrus ir nepriklausomas stebėjimas ir 

vertinimas, kaip sprendžiami iškelti 

uždaviniai. Juose numatomas veiksmingas 

vykdymo užtikrinimas, prireikus įskaitant 

efektyvias ir proporcingas sankcijas. 

nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, 

kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose 

numatomas veiksmingas vykdymo 

užtikrinimas, prireikus įskaitant efektyvias 

ir proporcingas sankcijas. 

Or. da 

 

Pakeitimas   98 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 dalies d punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

4 straipsnio 7 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje 

ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų Sąjungos 

elgesio kodeksų projektus ir galiojančių 

Sąjungos kodeksų pakeitimus ar 

papildymus tų kodeksų signatarai pateikia 

Komisijai. 

6a straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos 

elgesio kodeksų projektus ir galiojančių 

Sąjungos kodeksų pakeitimus ar 

papildymus tų kodeksų signatarai pateikia 

Komisijai. 

Or. da 

 

Pakeitimas   108 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 10 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

7 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. 7 straipsnis išbraukiamas. 10. 7 straipsnis pakeičiamas taip: 

 Valstybės narės, vykdydamos Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje 

(angl. UNCRPD) joms nustatytus 

įpareigojimus, imasi priemonių užtikrinti, 

kad jų jurisdikcijai priklausančių 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamos 
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paslaugos laipsniškai taptų prieinamos 

regėjimo ar klausos negalią turintiems 

asmenims. 

Or. da 

Pakeitimas   99 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 

užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų teikiamomis audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis nebūtų 

kurstomas smurtas ar neapykanta prieš 

asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, 

rasinę ar etninę kilmę, religiją ar 

įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę 

orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.“; 

„Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 

užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų teikiamomis audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis nebūtų 

kurstomas terorizmas, smurtas ar 

neapykanta prieš asmenų grupę, 

apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę 

kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, 

amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš 

tokios grupės narį.“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 

užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų teikiamomis audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis nebūtų 

kurstomas smurtas ar neapykanta prieš 

„Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 

užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų teikiamomis audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis nebūtų 

kurstomas smurtas, neapykanta ar 



 

AM\1112182LT.docx 55/110 PE595.453v03-00 

 LT 

asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, 

rasinę ar etninę kilmę, religiją ar 

įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę 

orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.“; 

terorizmas prieš asmenų grupę, 

apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę 

kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, 

amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš 

tokios grupės narį.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. 26 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą. 

 

Pakeitimas   101 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 a dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. 6 straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „Valstybės narės reikalauja, kad jos 

jurisdikcijai priklausantys transliuotojai 

transliuotų visuomenei reikšmingus 

renginius taip, kad jie būtų prieinami 

funkcinių apribojimų turintiems 

asmenims, įskaitant neįgaliuosius.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 9 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6a straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
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teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai 

informacijos apie turinį, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu 

valstybės narės gali naudoti teikiamųjų 

terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

teikėjai ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

prieš ir per programą, taip pat prieš bet 

kokius pertraukimus ir po jų veiksmingai 
suteiktų žiūrovams aiškią informaciją apie 

turinį, kuris gali pakenkti nepilnamečiams 

ar juos sugluminti ir visų pirma rimtai 

pakenkti jų fiziniam, protiniam ar 

moraliniam vystymuisi. Tuo tikslu 

valstybės narės gali naudoti teikiamųjų 

terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   103 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 9 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6a straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai 

informacijos apie turinį, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu 

valstybės narės gali naudoti teikiamųjų 

terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai 

informacijos apie turinį, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

pažeidžiamoms grupėms priskiriamų 

asmenų, pvz., nepilnamečių, vystymuisi. 

Tuo tikslu valstybės narės gali naudoti 

teikiamųjų terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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1 straipsnio pirmos pastraipos 9 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6a straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai 

informacijos apie turinį, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu 

valstybės narės gali naudoti teikiamųjų 

terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai 

informacijos apie turinį, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu 

valstybės narės naudoja teikiamųjų 

terminų, kuriais nurodomas 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

turinio pobūdis, sistemą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas siekiant suderinti šią dalį su 12 straipsniu. 

 

Pakeitimas   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 9 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

6a straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija ir ERGA skatina 

žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis 

geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, 

Komisija palengvina Sąjungos elgesio 

kodekso rengimą.“; 

3. Komisija ir ERGA skatina 

žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis 

geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, 

Komisija skatina priimti Sąjungos elgesio 

kodeksus.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   106 

Lynn Boylan 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 10 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

7 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. 7 straipsnis išbraukiamas. 10. 7 straipsnis pakeičiamas taip: 

 „7 straipsnis 

 1. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai laipsniškai padarytų savo 

paslaugas prieinamas neįgaliesiems. Šiai 

direktyvai įsigaliojus valstybės narės 

užtikrina, kad audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai suteiktų 

galimybę naudotis kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems skirtais subtitrais, 

garsiniu vaizdo apibūdinimu, įgarsintais 

arba garsiniais subtitrais ar vertimu į 

gestų kalbą. 

 2. Prieinamos paslaugos teikiamos įvairių 

rūšių programoms, įskaitant vaikams 

skirtas programas, ir įvairiu paros laiku, 

netransliuojant prieinamo turinio 

koncentruotai plačiajai auditorijai 

mažiausiai įprastais laiko tarpsniais. 

Valstybės narės skatina audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjus 

konsultuotis su vartotojų organizacijomis, 

įskaitant neįgaliesiems atstovaujančias 

organizacijas, nustatant programų, kurios 

turi tapti prieinamos, prioritetus. 

 3. Valstybės narės užtikrina, kad teikiant 

paslaugas naudojamų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų svetainės, 

internetinės taikomosios programos ir 

mobiliuoju ryšiu grindžiamos paslaugos, 

įskaitant mobiliąsias prietaikas, būtų 

nuosekliai ir tinkamai prieinamos, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti, ir kad jų prieinamumas būtų 

patikimas, kad jas būtų galima lengviau 

derinti su įvairia Sąjungos ir tarptautiniu 

lygmeniu esama naudotojo programine 

įranga ir pagalbinėmis technologijomis. 
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 4. Valstybės narės užtikrina, kad 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai teiktų prieinamą informaciją apie 

savo paslaugas ir pirmiausia nurodytų 

paslaugų prieinamumo savybes, įskaitant 

galimybes naudotis jomis pasitelkiant 

pagalbines technologijas ir kitas trečiosios 

šalies teikiamas prieigos paslaugas, bei 

paaiškintų, kaip jomis naudotis. 

 5. Informacija apie ekstremalias 

situacijas, įskaitant viešus pranešimus ir 

skelbimus gaivalinių nelaimių atvejais, 

skleidžiama visuomenei teikiant 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, 

teikiama taip, kad ji būtų prieinama 

neįgaliesiems, įskaitant subtitrus 

kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, vertimą 

į gestų kalbą ir garsinį pranešimą bei 

garsinį aprašymą visais vaizdinės 

informacijos teikimo atvejais.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 10 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

7 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. 7 straipsnis išbraukiamas. 10. 7 straipsnis pakeičiamas taip: 

 „7 straipsnis 

 1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai nuolat stengtųsi, kad jų 

paslaugos laipsniškai taptų prieinamos 

asmenims, turintiems regėjimo ar klausos 

negalią. 

 2. Valstybės narės, siekdamos įgyvendinti 

šį straipsnį, skatina rengti savireguliavimo 

ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus. 
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Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos 

paslaugų teikėjus keistis geriausia 

patirtimi savireguliavimo sistemų visoje 

Sąjungoje klausimais. 

 3. Komisija ne vėliau kaip ... [treji metai 

po šios direktyvos įsigaliojimo dienos], o 

po to kas penkerius metus pateikia 

Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui šio straipsnio taikymo 

ataskaitą.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šią nuostatą reikėtų ne tik išlaikyti, bet ir sustiprinti. 

 

Pakeitimas   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies -a a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -aa) 1 dalyje įterpiamas šis punktas: 

 „ea) komerciniai audiovizualiniai 

pranešimai apie maisto produktus ir 

gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar 

riebalų, neturi lydėti vaikų auditorijai 

skirtos programos ar būti į ją įtraukti, 

rodant juos per reklamos pertrauką tokios 

programos metu, prieš pat jos pradžią 

arba iš karto po jos pabaigos, ir juos 

draudžiama rodyti pikinėmis vaikų 

auditorijos žiūrėjimo valandomis;“; 

Or. en 
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Pakeitimas   110 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punkto įžanginė dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2 dalis pakeičiama taip: a) 2 dalis pakeičiama taip: 

 „2. Valstybės narės priima teisės aktus, 

kuriais būtų veiksmingai kuo labiau 

sumažinti komercinių audiovizualinių 

pranešimų apie maisto produktus ir 

gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių 

medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu 

poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų 

pirma riebalų, sočiųjų riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug, prieinamumą vaikams ir 

nepilnamečiams. Šie teisės aktai turi būti 

taikomi televizijos transliacijoms, 

užsakomosioms audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms, vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo 

platformoms ir socialinės žiniasklaidos 

platformoms ir jais turi būti siekiama, be 

kita ko, uždrausti tokius pranešimus 

perdavimą vaikams ir nepilnamečiams 

įprastu žiūrėjimo laiku. 

 Skirstant maisto produktus ir 

nealkoholinius gėrimus pagal jų mitybinę 

sudėtį taikomas Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regioninio biuro 

mitybinės sudėties modelis.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punkto įžanginė dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2 dalis pakeičiama taip: a) 2 dalis išbraukiama. 

Or. en 

 

Pakeitimas   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės ir Komisija 

skatina rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus dėl 

programas, kurių auditorijoje daug vaikų, 

lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų 

apie maisto produktus ir gėrimus, kurių 

sudėtyje yra maistinių medžiagų ir 

maistiniu arba fiziologiniu poveikiu 

pasižyminčių medžiagų, visų pirma 

riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, 

druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių 

nerekomenduojama vartoti per daug. 

Išbraukta. 

Šie kodeksai turėtų būti naudojami 

siekiant efektyviai sumažinti 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie 

kitaip neatitinka nacionalinių ar 

tarptautinių mitybos gairių. Šiuose 

kodeksuose turėtų būti nustatyta, kad 

komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose neturi būti pabrėžtas 

teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų 
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maistingumo aspektų bruožas. 

Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina 

Sąjungos elgesio kodekso rengimą. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   113 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į 

jas įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   114 

Renate Sommer 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į 

jas įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į 

jas įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Valstybės narės priima priemones, 

kuriomis būtų kuo labiau sumažinti 
komercinių pranešimų apie maisto 

produktus ir nealkoholinius gėrimus, kurių 

sudėtyje yra maistinių medžiagų ir 

maistiniu arba fiziologiniu poveikiu 

pasižyminčių medžiagų, visų pirma 

riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, 

druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių 

nerekomenduojama vartoti per daug, 

prieinamumą paaugliams. Siekdamos 

pirmoje pastraipoje nustatyto tikslo, 

Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelį. 

Or. en 
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Pakeitimas   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 punkto pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas 

įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl vaikams skirtas 

programas ir turinį lydinčių arba į juos 

įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Or. en 

 

Pakeitimas   117 

Frédérique Ries 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas 

įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 

būtų parengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai dėl vaikams 

ir šeimai skirtas programas lydinčių arba į 

jas įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 
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fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, sočiųjų 

riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, 

druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių 

nerekomenduojama vartoti per daug. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kalbant apie transliuojamas programas, kurioms taikomi reklamos apribojimai, į jų sąrašą 

būtina įtraukti ir šeimai skirtas programas, kurias žiūri ir suaugusieji, ir vaikai, nes tai 

atitinka dažnus televizijos transliacijų žiūrėjimo įpročius. 

 

Pakeitimas   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas 

įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl vaikams skirtas 

programas lydinčių arba į jas įtrauktų 

netinkamų komercinių audiovizualinių 

pranešimų apie maisto produktus ir 

gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių 

medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu 

poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų 

pirma riebalų, riebalų rūgščių 

transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir 

cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per 

daug. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti didesnį nuostatos aiškumą. 

 

Pakeitimas   119 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

elgesio kodeksus dėl programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas 

įtrauktų netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 

būtų parengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai dėl 

programų, kurių auditorijoje daug vaikų, 

lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje 

yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų 

rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) 

natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama 

vartoti per daug. 

Or. it 

 

Pakeitimas   120 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Komerciniai pranešimai apie maisto 

produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, sočiųjų 

riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, 

druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių 

nerekomenduojama vartoti per daug, 

pikiniais vaikų žiūrėjimo laikotarpiais, 

kurie turi būti nustatyti nacionaliniu 

lygmeniu, bet bent iki 21.00 val., 
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draudžiami. 

 Siekiant nustatyti tokius maisto 

produktus, taikomas Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regioninio biuro 

mitybinės sudėties modelis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   121 

Renate Sommer 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šie kodeksai turėtų būti naudojami 

siekiant efektyviai sumažinti 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie 

kitaip neatitinka nacionalinių ar 

tarptautinių mitybos gairių. Šiuose 

kodeksuose turėtų būti nustatyta, kad 

komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose neturi būti pabrėžtas 

teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų 

maistingumo aspektų bruožas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   122 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Šie kodeksai turėtų būti naudojami 

siekiant efektyviai sumažinti 

nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie 

kitaip neatitinka nacionalinių ar 

tarptautinių mitybos gairių. Šiuose 

kodeksuose turėtų būti nustatyta, kad 

komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose neturi būti pabrėžtas 

teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų 

maistingumo aspektų bruožas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šie kodeksai turėtų būti naudojami 

siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti komercinius 

audiovizualinius pranešimus apie maistą ir 

gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar 

riebalų arba kurie kitaip neatitinka 

nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių. 

Šiuose kodeksuose turėtų būti nustatyta, 

kad komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose neturi būti pabrėžtas 

teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų 

maistingumo aspektų bruožas. 

Šie kodeksai naudojami siekiant efektyviai 

sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug 

druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip 

neatitinka nacionalinių ar tarptautinių 

mitybos gairių. Šiuose kodeksuose 

nustatoma, kad komerciniuose 

audiovizualiniuose pranešimuose neturi 

būti pabrėžtas teigiamas tokių maisto 

produktų ir gėrimų maistingumo aspektų 

bruožas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tokie kodeksai pagal direktyvą neprivalomi, bet jeigu jie yra parengti, reikėtų aiškiai 

nurodyti, kad jais turėtų būti vadovaujamasi. 
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Pakeitimas   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia 

patirtimi apie savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodeksų rengimą.“; 

Komisija ir ERGA užtikrina, kad būtų 

keičiamasi geriausia patirtimi apie 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, 

Komisija palengvina Sąjungos elgesio 

kodeksų rengimą.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia 

patirtimi apie savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodekso rengimą.“; 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia 

patirtimi apie savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, Komisija skatina priimti Sąjungos 

elgesio kodeksus.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   126 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 
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Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia 

patirtimi apie savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodekso rengimą. 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Skatina valstybes nares reikalauti, 

kad audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai netransliuotų 

informacijos, kurią atskleidus gali būti 

padaryta finansinė žala arba kurią 

skleidžiant visuomenėje gali kilti panika, 

ji gali būti dezinformuojama arba ja gali 

būti manipuliuojama, iki to laiko, kol bus 

oficialiai paskelbti kompetentingų 

institucijų atliktų tyrimų, auditų ar 

oficialių patikrinimų rezultatai, nes gali 

paaiškėti, kad tokia informacija yra 

klaidinga ir daro neigiamą finansinį 

poveikį vidaus rinkai. 

 Išimtys taikomos tais atvejais, kai viešas 

pašalinimas būtinas ir apie jį oficialiai 

praneša kompetentingos institucijos arba 

jį spontaniškai atlieka ekonominės veiklos 

vykdytojas, taip pat tais atvejais, kai viešai 

atkreipiamas vartotojų dėmesys į galimus 

pavojus. 

Or. ro 
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Pakeitimas   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) įterpiamos šios dalys: 

 „2a. Maisto produktai, kuriuose daug 

riebalų, cukrų ar druskos, nustatomi 

taikant Pasaulio sveikatos organizacijos 

Europos regioninio biuro mitybinės 

sudėties modelį. 

 2b. 1 dalies e ir ea punktų taikymo tikslais 

valstybės narės, atsižvelgdamos į 

nacionalinę sąlygas, nustato pikines vaikų 

auditorijos žiūrėjimo valandas savo 

teritorijoje.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e punktas 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 1 dalies e punktas pakeičiamas 

taip: 

„e) alkoholinių gėrimų reklamai skirti 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai 
negali būti konkrečiai skirti 

nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio 

tokių gėrimų vartojimo;“; 

„e) vaikų ir nepilnamečių galimybė 

pamatyti alkoholinių gėrimų reklamai 

skirtus komercinius audiovizualinius 

pranešimus turi būti kuo labiau sumažinta 

ir tokie pranešimai neturi skatinti besaikio 

tokių gėrimų vartojimo bei neturi lydėti 
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vaikų auditorijai skirtos programos ar 

būti į ją įtraukti, rodant juos per reklamos 

pertrauką tokios programos metu, prieš 

pat jos pradžią arba iš karto po jos 

pabaigos, ir juos draudžiama rodyti 

pikinėmis vaikų auditorijos žiūrėjimo 

valandomis;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies -a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e punktas 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 1 dalies e punktas pakeičiamas 

taip: 

„e) alkoholinių gėrimų reklamai skirti 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai 

negali būti konkrečiai skirti 

nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio 

tokių gėrimų vartojimo;“; 

„e) alkoholinių gėrimų reklamai skirti 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai 

negali būti konkrečiai skirti 

nepilnamečiams, neturi skatinti besaikio 

tokių gėrimų vartojimo ir neturi lydėti 

vaikų auditorijai skirtos programos ar 

būti į ją įtraukti, rodant juos per reklamos 

pertrauką tokios programos metu, prieš 

pat jos pradžią arba iš karto po jos 

pabaigos, ir juos draudžiama rodyti 

pikinėmis vaikų auditorijos žiūrėjimo 

valandomis;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   131 

Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 1 dalies e punktas pakeičiamas 

taip: 

 „e) alkoholinių gėrimų reklamai skirti 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai 

negali būti konkrečiai skirti 

nepilnamečiams, turi būti vengiama 

galimybės, kad nepilnamečiai juos 

pamatys, ir jie neturi skatinti besaikio 

tokių gėrimų vartojimo;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   132 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 1 dalyje įterpiamas šis punktas: 

 „ea) komerciniai pranešimai apie 

alkoholinius gėrimus pikiniais vaikų 

žiūrėjimo laikotarpiais, kurie turi būti 

nustatyti nacionaliniu lygmeniu, bet bent 

iki 21.00 val., draudžiami;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų 

apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 
galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. 

3. Valstybės narės priima priemones, 

kuriomis būtų sumažinta paauglių 

galimybė pamatyti komercinius 

pranešimus apie alkoholinius gėrimus. 

Nuo 7.00 iki 23.00 val. draudžiama 

transliuoti komercinius pranešimus prieš 

paauglių auditorijai skirtą programą, jai 

pasibaigus arba jos metu. Nedarant 

poveikio galimybei priimti reguliavimo 

priemones, valstybės narės ir Komisija 

skatina rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo iniciatyvas, įskaitant elgesio 

kodeksus, siekiant toliau mažinti paauglių 
galimybę pamatyti tokius komercinius 

pranešimus, lydinčius arba įtrauktus į 

programas, kurių auditorijoje yra daug 

nepilnamečių. 

Or. en 

 

Pakeitimas   134 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų 
apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 
efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. 

3. Valstybės narės priima teisės aktus 

siekiant užkirsti kelią netinkamiems 

komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams apie alkoholinius gėrimus ir 

efektyviai sumažinti vaikų ir nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. Šie teisės aktai turi būti taikomi 

televizijos transliacijoms, užsakomosioms 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformoms ir socialinės žiniasklaidos 

platformoms ir jais turi būti siekiama, be 

kita ko, uždrausti tokius pranešimus 

vaikams ir nepilnamečiams įprastu 

žiūrėjimo laiku. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie 

alkoholinius gėrimus. 

3. Valstybės narės ir Komisija 

užtikrina, kad būtų parengti bendro 

reguliavimo elgesio kodeksai netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai naudojami siekiant efektyviai 

sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti 

audiovizualinius komercinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus ir užtikrinti, kad 
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gėrimus. jais nebūtų skatinamas besaikis tokių 

gėrimų vartojimas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų kovoti ir su besaikiu alkoholio vartojimu. 

 

Pakeitimas   137 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti bendro reguliavimo elgesio 

kodeksus netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti pažeidžiamų grupių, 

pvz., nepilnamečių, galimybę pamatyti 

audiovizualinius komercinius pranešimus 

apie alkoholinius gėrimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės ir Komisija skatina 

rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

3. Valstybės narės ir Komisija 

užtikrina, kad būtų parengti 
savireguliavimo ir bendro reguliavimo 
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komercinių audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. 

elgesio kodeksai netinkamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų apie 

alkoholinius gėrimus klausimais. Tie 

kodeksai turėtų būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus apie alkoholinius 

gėrimus. 

Or. it 

 

Pakeitimas   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės ir Komisija 

skatina rengti savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų 

komercinių audiovizualinių pranešimų 

apie azartinius lošimus klausimais. Tie 

kodeksai turės būti naudojami siekiant 

efektyviai sumažinti nepilnamečių 

galimybę pamatyti audiovizualinius 

komercinius pranešimus, susijusius su 

azartiniais lošimais. 

Or. it 

 

Pakeitimas   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 



 

AM\1112182LT.docx 79/110 PE595.453v03-00 

 LT 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodeksų 

rengimą.“; 

4. Komisija ir ERGA užtikrina, kad 

būtų keičiamasi geriausia patirtimi apie 

savireguliavimo ir bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai atrodo 

tinkama, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodeksų rengimą.“; 

Or. it 

Pakeitimas   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodeksų 

rengimą.“; 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija 

skatina priimti Sąjungos elgesio kodeksus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   142 

Ian Duncan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodeksų 

rengimą.“; 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Prireikus Komisija ir ERGA 

skatina priimti Sąjungos elgesio 

kodeksus.“; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Atsakomybė už kodeksų rengimą ir patvirtinimą ir toliau priklausys išskirtinei kodeksų 

signatarų kompetencijai. 

 

Pakeitimas   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir 

bendro reguliavimo sistemas visoje 

Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodeksų 

rengimą.“; 

4. Komisija ir ERGA skatina keistis 

geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo 

sistemas visoje Sąjungoje. Kai atrodo 

tinkama, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodeksų rengimą.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) 1 dalis pakeičiama taip: 

 „1. Valstybių narių jurisdikcijai 

priklausančių žiniasklaidos teikėjų 

perduodami komerciniai audiovizualiniai 

pranešimai leidžiami su sąlyga, kad jie 

atitinka šiuos reikalavimus: 

 a) žiūrovai gali iš karto atpažinti, kad tai 

yra komercinis audiovizualinis 

pranešimas. Todėl bet kokios rūšies 
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paslėpti komerciniai audiovizualiniai 

pranešimai draudžiami; 

 b) komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose negali būti naudojamos 

pasąmonę veikiančios technologijos; 

 c) komerciniuose audiovizualiniuose 

pranešimuose negali būti: 

 i) žmogaus orumo žeminimo; 

 ii) jokių diskriminavimo apraiškų, jo 

toleravimo arba skatinimo, kaip numatyta 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 21 straipsnyje; 

 iii) sveikatai ar saugai pavojingo elgesio 

skatinimo; 

 iv) aplinkos apsaugai žalingo elgesio 

skatinimo; 

 v) gyvūnų gerovei žalingo elgesio 

skatinimo; 

 d) draudžiami bet kokie komerciniai 

audiovizualiniai pranešimai, skirti 

cigarečių ir kitų tabako gaminių 

reklamai; 

 e) draudžiami visų rūšių komerciniai 

audiovizualiniai pranešimai, kuriuose 

vaizduojami ir (arba) kuriais skatinami 

azartiniai lošimai, žaidimai ir lažybos; 

 f) draudžiami komerciniai 

audiovizualiniai pranešimai apie i) 

žmonėms vartoti skirtus vaistinius 

preparatus, kuriems gauti būtinas 

medicininis receptas, ii) veterinarinius 

vaistinius preparatus, turinčius 

anabolinių, priešuždegiminių, 

priešinfekcinių, priešvėžinių, hormoninių 

ar psichotropinių savybių arba medžiagų, 

iii) invazinio pobūdžio medicininį gydymą, 

išskyrus estetiškesnes neinvazines 

intervencijas; 

 g) draudžiami visų rūšių komerciniai 

audiovizualiniai pranešimai, kuriuose 

vaizduojami ir (arba) kuriais skatinami 

finansiniai produktai ir paslaugos, kurie, 

kaip paaiškėjo, yra žalingi vartotojams, 
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ypač tie produktai ir paslaugos, kuriems 

būdinga rizika, kurios nespecialistas 

negali lengvai iš karto atpažinti; 

 h) draudžiami programų metu 

perduodami ir tarp programų įterpiami 

komerciniai audiovizualiniai pranešimai, 

skirti vaikų auditorijai; 

 i) komerciniai audiovizualiniai 

pranešimai negali daryti žalingo fizinio, 

psichinio ar moralinio poveikio 

paaugliams. 

 Todėl pasinaudojant paauglių nepatyrimu 

ar patiklumu komerciniais 

audiovizualiniais pranešimais negalima 

skatinti juos pirkti ar išsinuomoti 

produktą ar paslaugą, skatinti paauglius 

įtikinti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti 

reklamuojamas prekes ar paslaugas, 

naudotis ypatingu paauglių pasitikėjimu 

tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis 

arba juose be reikalo rodyti paauglius, 

patekusius į pavojingą arba patrauklią 

padėtį, nesusijusią su reklamuojamo 

produkto pobūdžiu.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   145 

Christofer Fjellner 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 dalies b a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) 1 dalyje įterpiamas šis punktas: 

 „fa) komerciniai audiovizualiniai 

pranešimai apie azartinių lošimų 

paslaugas negali būti skirti konkrečiai 

nepilnamečiams ir jie turi apimti aiškų 

pranešimą, kuriame nurodoma minimali 

amžiaus riba, iki kurios azartiniai lošimai 
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neleidžiami.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   146 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 a dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a. 9 straipsnio 1 dalies e punktas 

išbraukiamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   147 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 a dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

10 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 12a. 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„2. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 

tabako gaminių gamyba arba pardavimas.“ 

„2. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 

tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ar 

maisto ir gėrimų, kurių sudėtyje yra 

maistinių medžiagų ir maistiniu arba 

fiziologiniu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų, visų pirma riebalų, sočiųjų 

riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, 

druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių 

nerekomenduojama vartoti per daug, 
gamyba arba pardavimas. 
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 Skirstant maisto produktus ir gėrimus 

pagal jų mitybinę sudėtį taikomas 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 a dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

10 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 12a. 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„2. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 

tabako gaminių gamyba arba pardavimas.“ 

„2. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra: 

 a) azartiniai lošimai, žaidimai ir lažybos; 

 b) cigarečių ir kitų tabako gaminių, 

alkoholinių gėrimų arba vaistinių 

preparatų ir medicininių gydymo būdų 
gamyba arba pardavimas; 

 c) finansinių investicinių produktų ir 

paslaugų pardavimas; 

 d) maisto produktų ir nealkoholinių 

gėrimų, kuriuos, remiantis Pasaulio 

sveikatos organizacijos Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modeliu, draudžiama reklamuoti, gamyba 

ir pardavimas.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   149 

Lynn Boylan 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 a dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

10 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 12a. 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 

tabako gaminių gamyba arba pardavimas.“ 

„Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

arba programų negali remti įmonės, kurių 

pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 

tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, taip 

pat maisto ir gėrimų, kuriuose daug 

riebalų, sočiųjų riebalų, riebalų rūgščių 

transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir 

cukrų, gamyba arba pardavimas. 

 Siekiant nustatyti tokius maisto 

produktus, taikomas Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regioninio biuro 

mitybinės sudėties modelis.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas   150 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Rodyti prekes leidžiama teikiant 

visas audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   151 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Rodyti prekes leidžiama teikiant 

visas audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. 

2. Rodyti prekes yra draudžiama. 

Or. da 

 

Pakeitimas   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Rodyti prekes leidžiama teikiant 

visas audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir programas, kurių 

auditorijoje daug vaikų. 

2. Rodyti prekes leidžiama teikiant 

visas audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų 

programas, vartotojų reikalų programas, 

religines programas ir vaikams skirtas 

programas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti didesnį nuostatos aiškumą. 

 

Pakeitimas   153 

Christel Schaldemose 

 



 

AM\1112182LT.docx 87/110 PE595.453v03-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Programos, į kurias įtrauktas 

prekių rodymas, turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

3. Jei valstybė narė nenusprendžia 

kitaip, nukrypstant nuo 2 dalies prekių 

rodymas leidžiamas šiais atvejais: 

Or. da 

 

Pakeitimas   154 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jokiomis aplinkybėmis jų turiniui, 

o televizijos programų transliavimo 

atveju – jų rodymo laikui, nedaroma įtaka 

taip, kad būtų paveikta žiniasklaidos 

paslaugų teikėjo atsakomybė ir redakcinis 

nepriklausomumas; 

a) kinematografijos kūriniuose, 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms 

sukurtuose filmuose ir serialuose, sporto 

programose ir lengvo turinio pramoginėse 

programose; 

Or. da 

 

Pakeitimas   155 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) jomis tiesiogiai neskatinama pirkti 

ar nuomoti prekių ar paslaugų; 

b) kai nėra užmokesčio, tiktai 

nemokamai teikiamos kai kurios prekės ar 

paslaugos, pavyzdžiui, parama prekėms ir 
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prizai, siekiant juos įtraukti į programą. 

 Leidžianti nukrypti nuostata, numatyta a 

punkte, netaikoma nepilnamečių 

auditorijai skirtoms programoms; 

Or. da 

 

Pakeitimas   156 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas ir antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Žiūrovai aiškiai informuojami apie prekių 

rodymą. Programų ar vartotojų sukurtos 

vaizdo medžiagos, kuriose rodomi 

produktai, pradžioje ir pabaigoje aiškiai 

informuojama apie prekių rodymo buvimą. 

Programos, į kurias įtrauktas prekių 

rodymas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 a) jokiomis aplinkybėmis jų turiniui, o 

televizijos programų transliavimo atveju – 

jų rodymo laikui, nedaroma įtaka taip, 

kad būtų paveikta žiniasklaidos paslaugų 

teikėjo atsakomybė ir redakcinis 

nepriklausomumas; 

 b) jose nėra tiesiogiai skatinama pirkti ar 

nuomoti prekes ar paslaugas, visų pirma 

darant specialias reklamines nuorodas į 

tas prekes ar paslaugas; 

 c) jose nėra nepagrįstai didinamas 

konkretaus produkto pastebimumas; 

 d) žiūrovai aiškiai informuojami apie 

prekių rodymą. Programų ar vartotojų 

sukurtos vaizdo medžiagos, kuriose rodomi 

produktai, pradžioje ir pabaigoje aiškiai 

informuojama apie prekių rodymo buvimą. 

Or. da 
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Pakeitimas   157 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Darydamos išimtį valstybės narės gali 

netaikyti c punkte išdėstytų reikalavimų, 

jei konkrečios programos nekūrė arba 

neužsakė sukurti pats žiniasklaidos 

paslaugų teikėjas arba su žiniasklaidos 

paslaugų teikėju susijusi bendrovė. 

Darydamos išimtį valstybės narės gali 

netaikyti d punkte išdėstytų reikalavimų, 

jei konkrečios programos nekūrė arba 

neužsakė sukurti pats žiniasklaidos 

paslaugų teikėjas arba su žiniasklaidos 

paslaugų teikėju susijusi bendrovė. 

Or. da 

 

Pakeitimas   158 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b a ir b b punktai ir 1 a pastraipa (nauji) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) alkoholiniai gėrimai; 

 bb) maisto produktai ir nealkoholiniai 

gėrimai, kurių sudėtyje yra daug riebalų, 

sočiųjų riebalų, riebalų rūgščių 

transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir 

cukrų. 

 Siekiant nustatyti bb punkte nurodomus 

maisto produktus, taikomas Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) Europos 

regioninio biuro mitybinės sudėties 

modelis. 

Or. en 
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Pakeitimas   159 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) alkoholiniai gėrimai arba įmonių, 

kurių pagrindinė veikla yra alkoholinių 

gėrimų gamyba arba pardavimas, 

produktai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) alkoholiniai gėrimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis (nauja) 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) alkoholiniai gėrimai; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Gaminių rodymas yra veiksmingas rinkodaros metodas, kuris neturi apimti alkoholinių 

gėrimų. 

 

Pakeitimas   162 

Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b b punktas ir 1 a pastraipa (nauji) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) maisto produktai ir gėrimai, kurių 

sudėtyje yra maistinių medžiagų ir 

maistiniu arba fiziologiniu poveikiu 

pasižyminčių medžiagų, visų pirma 

riebalų, sočiųjų riebalų, riebalų rūgščių 

transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir 

cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti 

per daug. 

 Skirstant maisto produktus ir 

nealkoholinius gėrimus pagal jų mitybinę 

sudėtį taikomas Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regioninio biuro 

mitybinės sudėties modelis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos13 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

11 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) maisto produktai ir nealkoholiniai 

gėrimai, kurių sudėtyje yra daug riebalų, 

riebalų rūgščių transizomerų, druskos ir 
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(arba) natrio ir cukrų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 14 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

12 straipsnio pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, 

kad jų jurisdikcijai priklausančių 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, 

kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad 

nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti 

ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, 

gali būti transliavimo laiko parinkimas, 

amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos 

techninės priemonės. Jos turi būti 

proporcingos galimai programos žalai. 

Valstybės narės imasi visų būtinų ir 

tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai 

priklausančių žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų paslaugų teikėjų 
programos, kurios galėtų rimtai pakenkti 

fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi arba daryti žalą 

pagyvenusių asmenų ir pažeidžiamoms 

grupėms priskiriamų asmenų fizinei, 

protinei ir moralinei sveikatai, būtų 

teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai ir 

šioms grupėms priskiriami asmenys jų 

paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios 

priemonės, be kita ko, gali būti 

transliavimo laiko parinkimas, amžiaus 

tikrinimo priemonės ar kitos tinkamos ir 

veiksmingos techninės priemonės. Jos turi 

būti proporcingos galimai programos žalai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 14 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, 

kuriomis užtikrinama, kad jų jurisdikcijai 

priklausančių transliuotojų televizijos 

programose nebūtų jokių programų, 

galinčių rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, visų pirma programų, 

susijusių su pornografija ar savitiksliu 

smurtu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama sustiprinti nepilnamečių apsaugą. 

 

Pakeitimas   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 14 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

12 straipsnio antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Žalingiausiam turiniui, tokiam kaip 
savitikslis smurtas ir pornografija, 

taikomos griežčiausios priemonės, pvz., 

šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė.“; 

Programoms, kurios galėtų smarkiai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

ypač programoms, susijusioms su 

pornografija, ar užsakomosioms 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, 

kurias teikiant rodomas savitikslis 

smurtas, taikomos griežčiausios priemonės, 

pvz., šifravimas ir veiksminga tėvų 

kontrolė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama sustiprinti nepilnamečių apsaugą. 
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Pakeitimas   167 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 15 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

13 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 

20 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos 

kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių 

pastebimumą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 

40 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos 

kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių 

pastebimumą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   168 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 16 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

20 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16. 20 straipsnio 2 dalies pirmas 

sakinys pakeičiamas taip: 

Išbraukta. 

„Transliuojant televizijos filmus (išskyrus 

kelių serijų filmus, serialus ir 

dokumentinius filmus), kinematografijos 

kūrinius ir naujienų programas, 

televizijos reklama ir (arba) 

teleparduotuvė gali būti rodomos vieną 

kartą per kiekvieną programoje nustatytą 

ne trumpesnį kaip 20 minučių 

laikotarpį.“; 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas   169 
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Margrete Auken 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

17) 23 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta. 

„23 straipsnis  

1. Televizijos reklamos ir teleparduotuvės 

intarpams skirta dienos laiko dalis nuo 

7.00 iki 23.00 neviršija 20 proc. 

 

2. 1 dalis netaikoma:  

a) transliuotojo pranešimams apie savo 

programas ir su jais tiesiogiai susijusiems 

papildomiems produktams arba kitų tai 

pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių 

subjektų programoms; 

 

b) rėmimo pranešimams;  

c) prekių rodymui.“;  

  

Or. en 

Pagrindimas 

Dabar galiojančioje direktyvoje nurodoma, kad „televizijos reklamos ir teleparduotuvės 

intarpams skirta dienos laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 val. neviršija 20 proc.“, taigi nustatoma 

valandinė riba, kuri yra tinkamesnė. 

 

Pakeitimas   170 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta dienos 

Išbraukta. 
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laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 

20 proc. 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta dienos 

laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 

20 proc. 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta dienos 

laiko dalis bet kurią vieną valandą nuo 

7.00 iki 23.00 neviršija 20 proc. 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. ro 

 

Pakeitimas   172 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta dienos 

laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 

20 proc. 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta 

transliavimo laiko procentinė dalis per 

vieną astronominę valandą neviršija 

20 proc. 

Or. fr 
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Pakeitimas   173 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirta dienos 

laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 

20 proc. 

1. Televizijos reklamos ir 

teleparduotuvės intarpams skirtas laikas 

per vieną astronominę valandą neviršija 

20 proc. 

Or. da 

Pakeitimas   174 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 17 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

23 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) transliuotojo pranešimams apie 

savo programas ir su jais tiesiogiai 

susijusiems papildomiems produktams 

arba kitų tai pačiai žiniasklaidos grupei 

priklausančių subjektų programoms; 

a) transliuotojo pranešimams apie 

savo programas ir su jais tiesiogiai 

susijusiems papildomiems produktams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   175 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 1. Nepažeisdamos Direktyvos 
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2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės 

narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugų 

teikėjai imtųsi tinkamų priemonių: 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės 

narės užtikrina, kad audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai, pvz., 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugų teikėjai, imtųsi 

tinkamų priemonių: 

Or. en 

 

Pakeitimas   176 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) apsaugoti nepilnamečius nuo 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam jų vystymuisi; 

a) apsaugoti pažeidžiamoms grupėms 

priskiriamus asmenis, pvz., nepilnamečius, 

nuo turinio, kuris gali rimtai pakenkti 

fiziniam, protiniam ar moraliniam jų 

vystymuisi; 

Or. en 

 

Pakeitimas   177 

Marc Joulaud 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) apsaugoti visus piliečius nuo 

smurto ar neapykantos kurstymo prieš 

asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, 

rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar 

etninę kilmę, ar tokios grupės narį. 

b) apsaugoti visus piliečius nuo 

terorizmo, smurto ar neapykantos 

kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą 

nurodant lytį, rasę, odos spalvą, religiją, 

kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios 

grupės narį. 
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Or. fr 

Pakeitimas   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės imasi tinkamų 

priemonių, kad jų jurisdikcijai 

priklausančių vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugų teikėjų 

programos, kurios gali pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad 

nepilnamečiai jų paprastai negalėtų 

girdėti ar matyti. 

 Tokios priemonės gali apimti amžiaus 

tikrinimo ar kitas technines priemones. 

Jos turi būti proporcingos galimai 

programos žalai. 

 Žalingiausiam turiniui, pvz., savitiksliam 

smurtui ir pornografijai, taikomos 

griežčiausios priemonės, tokios kaip 

šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama apsaugoti nepilnamečius, kai jie naudojasi vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų paslaugomis. 

 

Pakeitimas   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, 

nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio 

pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, 

saugotinų asmenų kategorijos savybes, 

paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be 

kita ko, vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir 

naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) įkėlė 

turinį, ir viešąjį interesą. 

Kas yra 1 ir 1a dalių tinkama priemonė, 

nustato valstybės narės, kurių jurisdikcijai 

vaizdo medžiagos bendrojo naudojimo 

platformos paslaugų teikėjai priklauso, 

atsižvelgdamos į svarstomo turinio pobūdį, 

žalą, kurią jis gali sukelti, saugotinų 

asmenų kategorijos savybes, paliečiamas 

teises ir teisėtus interesus, be kita ko, 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjų ir naudotojų, 

kurie sukūrė ir (arba) įkėlė turinį, ir viešąjį 

interesą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu patikslinama, kad šią užduotį atlieka valstybės narės. 

 

Pakeitimas   180 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, 

nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio 

pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, 

saugotinų asmenų kategorijos savybes, 

paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be 

kita ko, vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir 

naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) įkėlė 

turinį, ir viešąjį interesą. 

Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, 

nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio 

pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, 

saugotinų asmenų kategorijos savybes, 

paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be 

kita ko, audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjų, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų, ir naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) 

įkėlė turinį, ir viešąjį interesą. 

Or. en 
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Pakeitimas   181 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjų 

sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir 

neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 

1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali 

rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 

straipsnių; 

a) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjų, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų, sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto 

ir neapykantos kurstymo sąvokas, 

nurodytas 1 dalies b punkte, ir turinio, 

kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam pažeidžiamoms 

grupėms priskiriamų asmenų, pvz., 
nepilnamečių, vystymuisi, sąvoką, laikantis 

atitinkamai 6 ir 12 straipsnių; 

Or. en 

 

Pakeitimas   182 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sukurti ir vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformų naudotojams taikyti 

amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris 

gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 

moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 

atžvilgiu; 

c) sukurti ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų, pvz., vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformų, 

naudotojams taikyti amžiaus tikrinimo 

priemones turinio, kuris gali rimtai 

pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam 

nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; 

Or. en 
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Pakeitimas   183 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sukurti ir taikyti sistemas, 

leidžiančias vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos naudotojams 

reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį; 

d) sukurti ir taikyti sistemas, 

leidžiančias audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų, pvz., vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos, naudotojams 

reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   184 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam nepilnamečių 

vystymuisi, atžvilgiu; 

e) sukurti tėvų kontrolės sistemas 

turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, 

protiniam ar moraliniam pažeidžiamoms 

grupėms priskiriamų asmenų, pvz., 

nepilnamečių, vystymuisi, atžvilgiu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   185 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

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

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjai paaiškina 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformų naudotojams, kokį rezultatą 

davė b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas. 

f) sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, 

pvz., vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos, teikėjai, paaiškina 

tokių paslaugų naudotojams, kokį rezultatą 

davė b punkte nurodytas pranešimas ir 

pažymėjimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas   186 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28a straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės 

narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį 

paskirtoms institucijoms. 

4. Valstybės narės sukuria reikiamus 

mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų 

priemonių, kurių ėmėsi audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų, pvz., vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos, teikėjai, tinkamumui įvertinti. 

Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 

30 straipsnį paskirtoms institucijoms. 

Or. en 

 

Pakeitimas   187 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės vaizdo medžiagos 5. Valstybės narės audiovizualinės 
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bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, 

negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. 

Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti 

griežtesnes priemones neteisėto turinio 

atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, 

laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

žiniasklaidos paslaugų teikėjams, pvz., 
vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjams, netaiko 

griežtesnių priemonių, negu nurodytosios 1 

ir 2 dalyse. Valstybėms narėms lieka teisė 

nustatyti griežtesnes priemones neteisėto 

turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias 

priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, 

tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 

2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba 

Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   188 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse 

nurodytų tinkamų priemonių taikymu, 

veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 

mechanizmai. 

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 

sprendžiant naudotojų ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų, pvz., 
vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjų, ginčus, 

susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų 

tinkamų priemonių taikymu, veiktų skundų 

nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   189 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 7 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija ir ERGA skatina vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjus keistis geriausia 

patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas 

visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija 

palengvina Sąjungos elgesio kodekso 

rengimą. 

7. Komisija ir ERGA skatina 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjus, pvz., vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjus, 

keistis geriausia patirtimi apie bendro 

reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai 

tinka, Komisija palengvina Sąjungos 

elgesio kodekso rengimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   190 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 a straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai 

arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams 

šioje srityje atstovaujančios organizacijos 

pateikia Komisijai Sąjungos elgesio 

kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos 

elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali 

paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų 

elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar 

papildymus. Komisija gali tinkamai 

populiarinti tuos elgesio kodeksus. 

8. Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai, pvz., vaizdo medžiagos 

bendro naudojimo platformos paslaugos 

teikėjai, arba, kai tinka, tiems paslaugų 

teikėjams šioje srityje atstovaujančios 

organizacijos pateikia Komisijai Sąjungos 

elgesio kodeksų projektus ir galiojančių 

Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. 

Komisija gali paprašyti ERGA pateikti 

nuomonę apie tų elgesio kodeksų 

projektus, pakeitimus ar papildymus. 

Komisija gali tinkamai populiarinti tuos 

elgesio kodeksus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   191 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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

28 a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjai nėra įsisteigę jų 

teritorijoje, tačiau joje įsisteigusi jų 

patronuojančioji įmonė ar patronuojamoji 

įmonė arba jie priklauso grupei, kurios 

kitas subjektas yra įsisteigęs jų teritorijoje, 

jie būtų laikomi įsisteigę jų teritorijoje 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalies taikymo tikslais. 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai, pvz., vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugos teikėjai, 

nėra įsisteigę jų teritorijoje, tačiau joje 

įsisteigusi jų patronuojančioji įmonė ar 

patronuojamoji įmonė arba jie priklauso 

grupei, kurios kitas subjektas yra įsisteigęs 

jų teritorijoje, jie būtų laikomi įsisteigę jų 

teritorijoje Direktyvos 2000/31/EB 3 

straipsnio 1 dalies taikymo tikslais. 

Or. en 

 

Pakeitimas   192 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 19 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

28 b straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie 

Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 

dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, 

kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. 

Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija 

užtikrina, kad kompetentingos 

nepriklausomos reguliavimo institucijos 

galėtų gauti šią informaciją.“; 

2. Valstybės narės perduoda Komisijai 

jų teritorijose įsisteigusių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų, pvz., 

vaizdo medžiagos bendro naudojimo 

platformos paslaugos teikėjų, sąrašą ir 

praneša apie Direktyvos 2000/31/EB 3 

straipsnio 1 dalyje ir 1 dalyje nurodytus 

kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų 

jurisdikcija. Jos sąrašą reguliariai 

atnaujina. Komisija užtikrina, kad 

kompetentingos nepriklausomos 

reguliavimo institucijos galėtų gauti šią 

informaciją.“; 

Or. en 
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Pakeitimas   193 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 21 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

30 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar 

žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjas, kuris patyrė 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine 

tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos 

institucijai. Apeliacijos institucija turi būti 

nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu 

lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, 

pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar 

žiniasklaidos, įskaitant audiovizualinę 

žiniasklaidą, paslaugų teikėjas arba vaizdo 

medžiagos bendro naudojimo platformos 

paslaugos teikėjas, kuris patyrė 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine 

tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos 

institucijai. Apeliacijos institucija turi būti 

nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių. 

Or. en 

 

Pakeitimas   194 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 22 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

30 a straipsnio 3 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais 

kitais su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis susijusiais klausimais, ypač 

dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos 

kurstymo.“; 

e) Komisijai paprašius, teikti 

nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a 

straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 

9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais 

kitais su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis susijusiais klausimais, ypač 

dėl pažeidžiamų grupių, pvz., 

nepilnamečių, apsaugos ir neapykantos 

kurstymo. 

Or. en 
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Pakeitimas   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. Ataskaitoje 

įvertinamas savireguliavimo ir bendro 

reguliavimo praktikos veiksmingumas 

visose valstybėse narėse, ypač 

atsižvelgiant į vaikams ir šeimai skirtos 

reklamos praktiką. Jeigu ataskaitoje 

padaroma išvada, kad savireguliavimo 

elgesio kodeksai dėl komercinių 

audiovizualinių pranešimų, pvz., apie 

nesveiką maistą ir saldintus gėrimus, 

nepadeda pasiekti numatytų tikslų 

mažinant vaikų ir nepilnamečių galimybę 

juos pamatyti, Komisija pateikia 

pasiūlymą dėl reguliavimo šio konkretaus 

klausimo srityje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant tinkamai apsaugoti vaikų teises, sveikatą ir gerovę, svarbu įtraukti peržiūros 

nuostatą, ypač taikytiną reklamos praktikai. 

 

Pakeitimas   196 

Lynn Boylan 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 
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33 straipsnio antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

trejus metus nuo priėmimo] ir vėliau kas 

trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per 

trejus metus nuo priėmimo] ir vėliau kas 

trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui teikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitas. 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

Or. ro 

Pakeitimas   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 23 dalis 

Direktyva 2010/13/ES 

33 straipsnio 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ne vėliau kaip (treji metai nuo šios 
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direktyvos priėmimo) Komisija parengia 

ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 

ir pasiūlymus, kuriais siekiama sumažinti 

nepilnamečių galimybę pamatyti internete 

ir socialinės žiniasklaidos priemonėse 

komercinius audiovizualinius pranešimus 

apie sveikatai žalingus produktus. 

Or. en 

 


