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Amendamentul   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 

articolul 168 alineatele (1) și (5), 

Or. en 

 

Amendamentul   21 

Mihai Țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 

articolul 168, 

Or. ro 

 

Amendamentul   22 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 

articolul 168, 
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Or. en 

 

Amendamentul   23 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 

articolul 168, 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - având în vedere Protocolul (nr. 1) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind rolul parlamentelor 

naționale în Uniunea Europeană, 

Or. el 

 

Amendamentul   25 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 2) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene privind aplicarea principiilor 
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subsidiarității și proporționalității, 

Or. el 

 

Amendamentul   26 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Ultima modificare substanțială a 

Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, 

ulterior codificată prin Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului28, a fost efectuată în 2007, 

odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului29. De atunci, piața serviciilor 

mass-media audiovizuale a evoluat în mod 

semnificativ și rapid. Progresele tehnice 

permit noi tipuri de servicii și de experiențe 

ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, 

în special ale generațiilor mai tinere, s-au 

modificat în mod semnificativ. Deși 

ecranul principal al televizorului rămâne un 

instrument important pentru a face schimb 

de experiențe audiovizuale, o mare parte a 

publicului a trecut la alte dispozitive, 

portabile, pentru a viziona conținutul 

audiovizual. Conținutul TV tradițional 

reprezintă încă o mare parte din media 

zilnică a timpului de vizionare. Cu toate 

acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi 

materialele video scurte sau conținutul 

generat de utilizatori, devin tot mai 

importante și noi actori, inclusiv furnizorii 

de servicii video la cerere și platformele de 

partajare a materialelor video, sunt în 

prezent consacrați. 

(1) Ultima modificare substanțială a 

Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, 

ulterior codificată prin Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului28, a fost efectuată în 2007, 

odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului29. Peisajul mediatic 

audiovizual se schimbă într-un ritm rapid, 

ca urmare a gradului tot mai ridicat de 

convergență între televiziune și serviciile 

distribuite prin intermediul internetului. 
Progresele tehnice permit noi tipuri de 

servicii și de experiențe ale utilizatorilor. 

Obiceiurile de vizionare, în special ale 

generațiilor mai tinere, s-au modificat în 

mod semnificativ. Deși ecranul principal al 

televizorului rămâne un instrument 

important pentru a face schimb de 

experiențe audiovizuale, o mare parte a 

publicului a trecut la alte dispozitive, 

portabile, pentru a viziona conținutul 

audiovizual. Conținutul TV tradițional 

reprezintă încă o mare parte din media 

zilnică a timpului de vizionare. Cu toate 

acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi 

materialele video scurte sau conținutul 

generat de utilizatori, devin tot mai 

importante și noi actori, inclusiv furnizorii 

de servicii video la cerere și platformele de 

partajare a materialelor video, sunt în 

prezent consacrați. 

_________________ _________________ 
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27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 octombrie 

1989 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau norme administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 octombrie 

1989 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau norme administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 decembrie 

2007 de modificare a Directivei 

89/552/CEE a Consiliului privind 

coordonarea anumitor acte cu putere de 

lege și acte administrative ale statelor 

membre cu privire la desfășurarea 

activităților de difuzare a programelor de 

televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27). 

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 decembrie 

2007 de modificare a Directivei 

89/552/CEE a Consiliului privind 

coordonarea anumitor acte cu putere de 

lege și acte administrative ale statelor 

membre cu privire la desfășurarea 

activităților de difuzare a programelor de 

televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27). 

Or. el 

 

Amendamentul   27 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Ultima modificare substanțială a 

Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, 

ulterior codificată prin Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului28, a fost efectuată în 2007, 

odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE 

(1) Ultima modificare substanțială a 

Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, 

ulterior codificată prin Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului28, a fost efectuată în 2007, 

odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE 
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a Parlamentului European și a 

Consiliului29. De atunci, piața serviciilor 

mass-media audiovizuale a evoluat în mod 

semnificativ și rapid. Progresele tehnice 

permit noi tipuri de servicii și de experiențe 

ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, 

în special ale generațiilor mai tinere, s-au 

modificat în mod semnificativ. Deși 

ecranul principal al televizorului rămâne un 

instrument important pentru a face schimb 

de experiențe audiovizuale, o mare parte a 

publicului a trecut la alte dispozitive, 

portabile, pentru a viziona conținutul 

audiovizual. Conținutul TV tradițional 

reprezintă încă o mare parte din media 

zilnică a timpului de vizionare. Cu toate 

acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi 

materialele video scurte sau conținutul 

generat de utilizatori, devin tot mai 

importante și noi actori, inclusiv furnizorii 

de servicii video la cerere și platformele de 

partajare a materialelor video, sunt în 

prezent consacrați. 

a Parlamentului European și a 

Consiliului29. De atunci, piața serviciilor 

mass-media audiovizuale a evoluat în mod 

semnificativ și rapid. Progresele tehnice 

permit noi tipuri de servicii și de experiențe 

ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, 

în special ale generațiilor mai tinere, s-au 

modificat în mod semnificativ. Deși 

ecranul principal al televizorului rămâne un 

instrument important pentru a face schimb 

de experiențe audiovizuale, o mare parte a 

publicului a trecut la alte dispozitive, 

portabile, pentru a viziona conținutul 

audiovizual. Conținutul TV tradițional 

reprezintă încă o mare parte din media 

zilnică a timpului de vizionare. Cu toate 

acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi 

materialele video scurte sau conținutul 

generat de utilizatori, devin tot mai 

importante și noi actori, inclusiv furnizorii 

de servicii video la cerere, rețelele sociale 

și platformele de partajare a materialelor 

video, sunt în prezent consacrați. 

_________________ _________________ 

27Directiva 89/552/CEE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 octombrie 

1989 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau norme administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

27Directiva 89/552/CEE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 octombrie 

1989 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau norme administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95 din 15.4.2010, p. 

1). 

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95 din 15.4.2010, p. 

1). 

29Directiva 2007/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 decembrie 

29Directiva 2007/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 decembrie 
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2007 de modificare a Directivei 

89/552/CEE a Consiliului privind 

coordonarea anumitor acte cu putere de 

lege și acte administrative ale statelor 

membre cu privire la desfășurarea 

activităților de difuzare a programelor de 

televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27). 

2007 de modificare a Directivei 

89/552/CEE a Consiliului privind 

coordonarea anumitor acte cu putere de 

lege și acte administrative ale statelor 

membre cu privire la desfășurarea 

activităților de difuzare a programelor de 

televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27). 

Or. fr 

 

Amendamentul   28 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Directiva 2010/13/UE ar trebui să 

rămână aplicabilă numai serviciilor al căror 

scop principal este furnizarea de programe 

în scop informativ, de divertisment sau 

educativ. Cerința privind scopul principal 

ar trebui, de asemenea, să fie considerată 

ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un 

conținut audiovizual și o formă care este 

disociabilă de activitatea principală a 

furnizorului serviciului, cum ar fi 

elementele autonome ale ziarelor online 

care prezintă programe audiovizuale sau 

materiale video generate de utilizatori, în 

cazul în care respectivele elemente pot fi 

considerate disociabile de activitatea lor 

principală. Serviciile oferite de mijloacele 

de comunicare sociale nu sunt incluse, cu 

excepția cazului în care acestea 

furnizează un serviciu care se încadrează 

în definiția unei platforme de partajare a 

materialelor video. Un serviciu ar trebui 

considerat ca fiind doar un complement 

indisociabil al activității principale ca 

urmare a legăturilor dintre oferta 

audiovizuală și activitatea principală. Ca 

atare, canalele sau orice alte servicii 

audiovizuale sub responsabilitatea 

editorială a unui furnizor pot constitui în 

(3) Directiva 2010/13/UE ar trebui să 

rămână aplicabilă numai serviciilor al căror 

scop principal este furnizarea de programe 

în scop informativ, de divertisment sau 

educativ. Cerința privind scopul principal 

ar trebui, de asemenea, să fie considerată 

ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un 

conținut audiovizual și o formă care este 

disociabilă de activitatea principală a 

furnizorului serviciului, cum ar fi 

elementele autonome ale ziarelor online 

care prezintă programe audiovizuale sau 

materiale video generate de utilizatori, în 

cazul în care respectivele elemente pot fi 

considerate disociabile de activitatea lor 

principală. Întrucât rețelele sociale sunt o 

modalitate importantă pentru 

consumatori de a accesa informații și 

întrucât acestea se bazează tot mai mult 

pe conținutul audiovizual generat sau 

furnizat de către utilizatorii lor, este 

necesar să se includă rețelele sociale în 

domeniul de aplicare al prezentei directive 

în cazul în care se încadrează în definiția 

unei platforme de partajare a materialelor 

video. Un serviciu ar trebui considerat ca 

fiind doar un complement indisociabil al 

activității principale ca urmare a legăturilor 
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sine servicii mass-media audiovizuale, 

chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul 

unei platforme de partajare a materialelor 

video care se caracterizează prin lipsa 

responsabilității editoriale. În astfel de 

cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu 

responsabilitate editorială să respecte 

dispozițiile prezentei directive. 

dintre oferta audiovizuală și activitatea 

principală. Ca atare, canalele sau orice alte 

servicii audiovizuale sub responsabilitatea 

editorială a unui furnizor pot constitui în 

sine servicii mass-media audiovizuale, 

chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul 

unei platforme de partajare a materialelor 

video care se caracterizează prin lipsa 

responsabilității editoriale. În astfel de 

cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu 

responsabilitate editorială să respecte 

dispozițiile prezentei directive. 

Or. fr 

 

Amendamentul   29 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În comunicarea sa către 

Parlamentul European și Consiliu privind o 

mai bună legiferare pentru rezultate mai 

bune – O agendă a UE31, Comisia a 

subliniat faptul că, atunci când analizează 

soluții de politică, va avea în vedere atât 

mijloace de reglementare, cât și modalități 

bine concepute de altă natură, elaborate 

după modelul comunității de practici și al 

principiilor pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare32. O 

serie de coduri instituite în domeniile 

coordonate de directivă s-au dovedit a fi 

bine concepute, în conformitate cu 

principiile pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare. 

Existența unei protecții legislative a fost 

considerată un factor important de succes 

în promovarea conformității cu un cod de 

autoreglementare sau coreglementare. 

Este la fel de important ca aceste coduri 

să stabilească ținte și obiective specifice 

care să poată fi monitorizate și evaluate în 

(7) În comunicarea sa către 

Parlamentul European și Consiliu privind o 

mai bună legiferare pentru rezultate mai 

bune – O agendă a UE31, Comisia a 

subliniat faptul că, atunci când analizează 

soluții de politică, va avea în vedere atât 

mijloace de reglementare, cât și modalități 

bine concepute de altă natură. Aceste 

principii ar trebui să fie urmate de coduri 

de coreglementare adoptate în domeniile 

coordonate de prezenta directivă. 
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mod regulat, transparent și independent. 

Sancțiunile progresive care mențin un 

element de proporționalitate sunt 

considerate de obicei ca fiind o abordare 

eficace în aplicarea unei scheme. Aceste 

principii ar trebui să fie urmate de coduri 

de autoreglementare și coreglementare 

adoptate în domeniile coordonate de 

prezenta directivă. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015)0215. 

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

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

regulation 

 

Or. en 

 

Amendamentul   30 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În comunicarea sa către 

Parlamentul European și Consiliu privind o 

mai bună legiferare pentru rezultate mai 

bune – O agendă a UE31, Comisia a 

subliniat faptul că, atunci când analizează 

soluții de politică, va avea în vedere atât 

mijloace de reglementare, cât și modalități 

bine concepute de altă natură, elaborate 

după modelul comunității de practici și al 

principiilor pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare32. O 

serie de coduri instituite în domeniile 

coordonate de directivă s-au dovedit a fi 

bine concepute, în conformitate cu 

principiile pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare. 

Existența unei protecții legislative a fost 

considerată un factor important de succes 

în promovarea conformității cu un cod de 

autoreglementare sau coreglementare. Este 

(7) În comunicarea sa către 

Parlamentul European și Consiliu privind o 

mai bună legiferare pentru rezultate mai 

bune – O agendă a UE31, Comisia a 

subliniat faptul că, atunci când analizează 

soluții de politică, va avea în vedere atât 

mijloace de reglementare, cât și modalități 

bine concepute de altă natură, elaborate 

după modelul comunității de practici și al 

principiilor pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare32. O 

serie de coduri instituite în domeniile 

coordonate de directivă s-au dovedit a fi 

bine concepute, în conformitate cu 

principiile pentru o mai bună 

autoreglementare și coreglementare, care 

pot constitui mijloace auxiliare sau 

complementare utile pentru acțiuni 

legislative. Existența unei protecții 

legislative a fost considerată un factor 
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la fel de important ca aceste coduri să 

stabilească ținte și obiective specifice care 

să poată fi monitorizate și evaluate în mod 

regulat, transparent și independent. 

Sancțiunile progresive care mențin un 

element de proporționalitate sunt 

considerate de obicei ca fiind o abordare 

eficace în aplicarea unei scheme. Aceste 

principii ar trebui să fie urmate de coduri 

de autoreglementare și coreglementare 

adoptate în domeniile coordonate de 

prezenta directivă. 

important de succes în promovarea 

conformității cu un cod de 

autoreglementare sau coreglementare. Este 

la fel de important ca aceste coduri să 

stabilească ținte și obiective specifice care 

să poată fi monitorizate și evaluate în mod 

regulat, transparent și independent. 

Sancțiunile progresive care mențin un 

element de proporționalitate sunt 

considerate de obicei ca fiind o abordare 

eficace în aplicarea unei scheme. Aceste 

principii ar trebui să fie urmate de coduri 

de autoreglementare și coreglementare 

adoptate în domeniile coordonate de 

prezenta directivă. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015)0215. 

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 

 

Amendamentul   31 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a garanta coerența și a 

asigura un climat de siguranță pentru 

întreprinderi și autoritățile statelor membre, 

noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în 

măsura corespunzătoare, să fie aliniată la 

definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a 

Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale 

rasismului și xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal care definește discursul de 

incitare la ură ca „instigarea publică la 

violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să 

includă alinierea motivelor pe care se 

(8) Pentru a garanta coerența și a 

asigura un climat de siguranță pentru 

întreprinderi și autoritățile statelor membre, 

noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în 

măsura corespunzătoare, să fie aliniată la 

definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a 

Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale 

rasismului și xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal care definește discursul de 

incitare la ură ca „instigarea publică la 

violență sau la ură”, fiind astfel pasibil de 

sancțiuni. Aceasta ar trebui să includă 

alinierea motivelor pe care se bazează 
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bazează incitarea la violență sau la ură. incitarea la violență sau la ură. 

Or. el 

 

Amendamentul   32 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a permite publicului, 

inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii 

în cunoștință de cauză cu privire la 

conținutul care urmează să fie urmărit, este 

necesar ca furnizorii de servicii mass-

media audiovizuale să ofere informații 

suficiente referitoare la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi 

realizat, de exemplu, prin intermediul unui 

sistem de descriptori de conținut care să 

indice natura conținutului. Descriptorii de 

conținut ar putea fi furnizați prin mijloace 

scrise, grafice sau acustice. 

(9) Pentru a permite publicului, 

inclusiv părinților și grupurilor 

vulnerabile, precum minorii, să ia decizii 

în cunoștință de cauză cu privire la 

conținutul care urmează să fie urmărit, este 

necesar ca furnizorii de servicii mass-

media audiovizuale să ofere informații 

suficiente referitoare la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a grupurilor vulnerabile, precum 

minorii. Acest lucru ar putea fi realizat, de 

exemplu, prin intermediul unui sistem de 

descriptori de conținut care să indice natura 

conținutului. Descriptorii de conținut ar 

putea fi furnizați prin mijloace scrise, 

grafice sau acustice. 

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a permite publicului, 

inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii 

în cunoștință de cauză cu privire la 

conținutul care urmează să fie urmărit, este 

necesar ca furnizorii de servicii mass-

(9) Pentru a permite publicului, 

inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii 

în cunoștință de cauză cu privire la 

conținutul care urmează să fie urmărit, este 

necesar ca furnizorii de servicii mass-
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media audiovizuale să ofere informații 

suficiente referitoare la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală 

sau morală a minorilor. Acest lucru ar 

putea fi realizat, de exemplu, prin 

intermediul unui sistem de descriptori de 

conținut care să indice natura conținutului. 

Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați 

prin mijloace scrise, grafice sau acustice. 

media audiovizuale să ofere informații 

suficiente referitoare la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică sau mentală 

a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, 

de exemplu, prin intermediul unui sistem 

de descriptori de conținut care să indice 

natura conținutului. Descriptorii de 

conținut ar putea fi furnizați prin mijloace 

scrise, grafice sau acustice. 

Or. en 

 

Amendamentul   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Dreptul persoanelor cu deficiențe 

și al persoanelor în vârstă de a participa 

la viața socială și culturală și de a fi 

integrate în cadrul acesteia este legat de 

furnizarea unor servicii mass-media 

audiovizuale accesibile. Prin urmare, 

statele membre ar trebui să ia măsuri 

adecvate și proporționale pentru a se 

asigura că furnizorii de servicii mass-

media aflați sub jurisdicția lor caută în 

mod activ să asigure, cât mai curând 

posibil, accesibilitatea conținutului pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere sau de 

auz. 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Este important ca acțiunile de 

reglementare să limiteze posibilitatea ca o 

persoană afectată de orice fel de 

vulnerabilitate (socială, economică, 

psihologică, de sănătate etc.) să fie expusă 

unor idei sau valori care să îi accentueze 

percepția de vulnerabilitate. Este la fel de 

important să se evite acțiunile persuasive 

care prezintă consumul unui produs sau 

serviciu drept un remediu clar, direct 

pentru vulnerabilitatea respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Dispozițiile existente privind 

îmbunătățirea accesului la serviciile 

mass-media pentru persoanele cu 

deficiențe de vedere sau de auz ar trebui 

consolidate, pentru a asigura progresele și 

continuitatea eforturilor statelor membre 

și ale furnizorilor de servicii mass-media. 

Or. en 

 

Amendamentul   37 

Renate Sommer 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

eliminat 
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nutriție recunoscute pe scară largă, cum 

ar fi modelul de profil nutrițional al 

Biroului regional pentru Europa al OMS, 

în vederea diferențierii produselor 

alimentare pe baza compoziției lor 

nutriționale în contextul publicității 

televizate adresate copiilor pentru aceste 

produse. Statele membre ar trebui 

încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor 

și a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu 

corespund în alt mod acestor orientări în 

materie de nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor 

și a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate grupurilor 

vulnerabile, precum copiii, pentru aceste 

produse. Statele membre ar trebui 

încurajate să asigure faptul că aceste 

reglementări și coduri de conduită de 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

preveni în mod eficace expunerea 

grupurilor vulnerabile, precum copiii și 

minorii, la comunicările comerciale 
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zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în 

vederea diferențierii produselor alimentare 

pe baza compoziției lor nutriționale în 

contextul publicității televizate adresate 

copiilor pentru aceste produse. Statele 

membre ar trebui încurajate să asigure 

faptul că aceste coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare sunt 

utilizate pentru a reduce în mod eficace 

expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

privind produsele alimentare și băuturile cu 

un conținut ridicat de sare, zaharuri sau 

grăsimi ori care nu corespund în alt mod 

acestor orientări în materie de nutriție de la 

nivel național sau internațional. 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă în 

vederea diferențierii produselor alimentare 

pe baza compoziției lor nutriționale în 

contextul publicității televizate adresate 

copiilor pentru aceste produse. Statele 

membre ar trebui încurajate să asigure 

faptul că aceste coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare, 

precum inițiativa EU Pledge și alte 

măsuri elaborate în cadrul Platformei 

Comisiei privind alimentația, activitatea 

fizică și sănătatea, sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor 

la comunicările comerciale audiovizuale 

privind produsele alimentare și băuturile cu 

un conținut ridicat de sare, zaharuri sau 

grăsimi ori care nu corespund în alt mod 

acestor orientări în materie de nutriție de la 

nivel național sau internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că 

aceste coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare sunt 

utilizate pentru a reduce în mod eficace 
expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

privind produsele alimentare și băuturile cu 

un conținut ridicat de sare, zaharuri sau 

grăsimi ori care nu corespund în alt mod 

acestor orientări în materie de nutriție de 

la nivel național sau internațional. 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

trebui să reducă la minimum expunerea 

copiilor și a minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale privind produsele 

alimentare și băuturile cu un conținut 

ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi, 

conform modelului de profil nutrițional al 

Biroului regional pentru Europa al OMS. 

Or. en 

 

Amendamentul   41 

Mihai Țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 
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trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor 

și a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită reduc la minimum în 

mod eficace expunerea copiilor și a 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

Or. ro 

 

Amendamentul   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

(10) La nivel național și internațional 

există anumite orientări în materie de 

nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar 

fi modelul de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS, în vederea 

diferențierii produselor alimentare pe baza 

compoziției lor nutriționale în contextul 

publicității televizate adresate copiilor 

pentru aceste produse. Statele membre ar 

trebui să asigure faptul că aceste coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund 

în alt mod acestor orientări în materie de 

nutriție de la nivel național sau 

internațional. 

Or. it 
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Amendamentul   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) În plus, statele membre ar trebui 

să se asigure că codurile de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

vizează reducerea în mod eficace a 

expunerii copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

privind promovarea jocurilor de noroc. La 

nivelul Uniunii și la nivel național, există 

anumite sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru promovarea 

responsabilă a jocurilor de noroc, inclusiv 

în comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind folosirea în mod responsabil a 

jocurilor de noroc însoțesc comunicările 

promoționale audiovizuale pentru jocuri 

de noroc. 

Or. it 

 

Amendamentul   44 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că 

aceste coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare sunt 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea copiilor și a minorilor la 
comunicările comerciale audiovizuale 

(11) Statele membre ar trebui să asigure 

faptul că sunt utilizate coduri de conduită 

pentru a asigura comunicările comerciale 

audiovizuale responsabile pentru băuturi 

alcoolice. Ar trebui redusă la minimum 

expunerea copiilor și a minorilor la 
comunicările comerciale audiovizuale 
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pentru băuturi alcoolice. La nivelul 

Uniunii și la nivel național există anumite 

sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, 

inclusiv în comunicările comerciale 

audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui 

încurajate în continuare, în special cele 

care au drept scop asigurarea faptului că 

mesajele privind consumul responsabil 

însoțesc comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. 

pentru băuturi alcoolice. 

Or. en 

 

Amendamentul   45 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La 

nivelul Uniunii și la nivel național există 

anumite sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, 

inclusiv în comunicările comerciale 

audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui 

încurajate în continuare, în special cele 

care au drept scop asigurarea faptului că 

mesajele privind consumul responsabil 

însoțesc comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. 

(11) Statele membre ar trebui încurajate 

să asigure faptul că aceste reglementări și 

coduri de conduită de coreglementare sunt 

utilizate pentru a preveni și a limita în mod 

eficace expunerea grupurilor vulnerabile, 

precum copiii și minorii, la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturi 

alcoolice. 

Or. en 
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Amendamentul   46 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La 

nivelul Uniunii și la nivel național există 

anumite sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv 

în comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale neadecvate pentru băuturi 

alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel 

național există anumite sisteme de 

coreglementare sau autoreglementare 

pentru comercializarea responsabilă a 

băuturilor alcoolice, inclusiv în 

comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

Or. el 

 

Amendamentul   47 

Mihai țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că 

aceste coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare sunt 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii 

(11) În mod similar, în cazul în care 

statele membre optează să aleagă măsura 

de coreglementare, aceasta ar trebui 

utilizată în mod eficace pentru a reduce 

expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii 

și la nivel național există anumite sisteme 
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și la nivel național există anumite sisteme 

de coreglementare sau autoreglementare 

pentru comercializarea responsabilă a 

băuturilor alcoolice, inclusiv în 

comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

de coreglementare sau autoreglementare 

pentru comercializarea responsabilă a 

băuturilor alcoolice, inclusiv în 

comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

Or. ro 

 

Amendamentul   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că aceste 

coduri de conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La 

nivelul Uniunii și la nivel național există 

anumite sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv 

în comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui să asigure faptul că aceste coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare sunt utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea copiilor și 

a minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La 

nivelul Uniunii și la nivel național există 

anumite sisteme de coreglementare sau 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv 

în comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, în special cele care au drept 

scop asigurarea faptului că mesajele 

privind consumul responsabil însoțesc 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturi alcoolice. 

Or. it 

 

Amendamentul   49 
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Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a elimina obstacolele din 

calea liberei circulații a serviciilor 

transfrontaliere în cadrul Uniunii, este 

necesar să se asigure eficacitatea măsurilor 

de autoreglementare și coreglementare 

care vizează, în special, protejarea 

consumatorilor sau a sănătății publice. 

Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, 

codurile de conduită la nivelul Uniunii ar 

putea fi o bună modalitate de a asigura o 

abordare mai coerentă și mai eficace. 

(12) Pentru a elimina obstacolele din 

calea liberei circulații a serviciilor 

transfrontaliere în cadrul Uniunii, este 

necesar să se asigure eficacitatea măsurilor 

de coreglementare care vizează, în special, 

protejarea consumatorilor sau a sănătății 

publice. Dacă sunt bine aplicate și 

monitorizate, codurile de conduită la 

nivelul Uniunii ar putea fi o bună 

modalitate de a asigura o abordare mai 

coerentă și mai eficace. 

Or. en 

 

Amendamentul   50 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a elimina obstacolele din 

calea liberei circulații a serviciilor 

transfrontaliere în cadrul Uniunii, este 

necesar să se asigure eficacitatea măsurilor 

de autoreglementare și coreglementare 

care vizează, în special, protejarea 

consumatorilor sau a sănătății publice. 

Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, 

codurile de conduită la nivelul Uniunii ar 

putea fi o bună modalitate de a asigura o 

abordare mai coerentă și mai eficace. 

(12) Pentru a elimina obstacolele din 

calea liberei circulații a serviciilor 

transfrontaliere în cadrul Uniunii, este 

necesar să se asigure eficacitatea măsurilor 

de coreglementare care vizează, în special, 

protejarea consumatorilor sau a sănătății 

publice. Dacă sunt bine aplicate și 

monitorizate, codurile de conduită la 

nivelul Uniunii ar putea fi o bună 

modalitate de a asigura o abordare mai 

coerentă și mai eficace. 

Or. en 
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Amendamentul   51 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Statele membre sunt invitate să 

elaboreze un cadru pentru perioadele de 

audiență maximă, care să fie utilizat la 

aplicarea normelor referitoare la protecția 

minorilor din prezenta directivă. 

Or. da 

 

Amendamentul   52 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Piața transmisiilor de televiziune a 

evoluat și este nevoie de o mai mare 

flexibilitate în ceea ce privește 

comunicările comerciale audiovizuale, în 

special pentru normele cantitative 

referitoare la serviciile mass-media 

audiovizuale liniare, poziționarea de 

produse și sponsorizarea. Apariția unor 

noi servicii, inclusiv fără publicitate, a 

dus la o paletă mai largă de opțiuni 

pentru public, care poate trece cu 

ușurință la alte oferte. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   53 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Piața transmisiilor de televiziune a 

evoluat și este nevoie de o mai mare 

flexibilitate în ceea ce privește 

comunicările comerciale audiovizuale, în 

special pentru normele cantitative 

referitoare la serviciile mass-media 

audiovizuale liniare, poziționarea de 

produse și sponsorizarea. Apariția unor 

noi servicii, inclusiv fără publicitate, a 

dus la o paletă mai largă de opțiuni 

pentru public, care poate trece cu 

ușurință la alte oferte. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   54 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Piața transmisiilor de televiziune a 

evoluat și este nevoie de o mai mare 

flexibilitate în ceea ce privește 

comunicările comerciale audiovizuale, în 

special pentru normele cantitative 

referitoare la serviciile mass-media 

audiovizuale liniare, poziționarea de 

produse și sponsorizarea. Apariția unor 

noi servicii, inclusiv fără publicitate, a 

dus la o paletă mai largă de opțiuni 

pentru public, care poate trece cu 

ușurință la alte oferte. 

eliminat 

Or. da 

 

Amendamentul   55 

Lynn Boylan 
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Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Sponsorizarea reprezintă un mijloc 

important de finanțare a serviciilor sau a 

programelor mass-media audiovizuale, 

promovându-se totodată numele, marca, 

imaginea, activitățile sau produsele unei 

persoane fizice ori juridice. Astfel, pentru 

ca sponsorizarea să reprezinte o formă 

valoroasă a tehnicii publicitare pentru 

agențiile de publicitate și furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale, 

anunțurile de sponsorizare pot conține 

mențiuni cu caracter promoțional ale 

produselor sau serviciilor sponsorului, 

fără a se încuraja însă în mod direct 

achiziția bunurilor și a serviciilor. 

Anunțurile de sponsorizare ar trebui să 

informeze în continuare în mod clar 

publicul cu privire la existența unui acord 

de sponsorizare. Conținutul programelor 

sponsorizate nu ar trebui să fie influențat 

într-un mod care să afecteze independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale. 

(14) Conținutul programelor 

sponsorizate nu ar trebui să fie influențat 

într-un mod care să afecteze independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale. 

Or. en 

 

Amendamentul   56 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Liberalizarea poziționării de 

produse nu a condus la dezvoltarea 

preconizată a acestei forme de 

comunicare comercială audiovizuală. În 

special, interdicția generală a poziționării 

de produse, cu unele excepții, nu a creat 

un climat de securitate juridică pentru 

eliminat 
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furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. Poziționarea de produse ar 

trebui, prin urmare, să fie autorizată în 

toate serviciile mass-media audiovizuale, 

sub rezerva unor excepții. 

Or. en 

 

Amendamentul   57 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Liberalizarea poziționării de 

produse nu a condus la dezvoltarea 

preconizată a acestei forme de 

comunicare comercială audiovizuală. În 

special, interdicția generală a poziționării 

de produse, cu unele excepții, nu a creat 

un climat de securitate juridică pentru 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. Poziționarea de produse ar 

trebui, prin urmare, să fie autorizată în 

toate serviciile mass-media audiovizuale, 

sub rezerva unor excepții. 

(15) Poziționarea de produse ar trebui 

să fie interzisă, în principiu. Derogările 

sunt adecvate pentru anumite tipuri de 

programe, însă pe baza unei liste pozitive. 

Un stat membru ar trebui să poată 

renunța la aceste derogări, în totalitate 

sau parțial, de exemplu, permițând 

poziționarea de produse doar în cadrul 

programelor care nu au fost produse 

exclusiv în statul membru respectiv. 

Or. da 

 

Amendamentul   58 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Liberalizarea poziționării de 

produse nu a condus la dezvoltarea 

preconizată a acestei forme de comunicare 

comercială audiovizuală. În special, 

interdicția generală a poziționării de 

(15) Liberalizarea poziționării de 

produse nu a condus la dezvoltarea 

preconizată a acestei forme de comunicare 

comercială audiovizuală. În special, 

interdicția generală a poziționării de 



 

PE595.453v03-00 28/114 AM\1112182RO.docxx 

RO 

produse, cu unele excepții, nu a creat un 

climat de securitate juridică pentru 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. Poziționarea de produse ar 

trebui, prin urmare, să fie autorizată în 

toate serviciile mass-media audiovizuale, 

sub rezerva unor excepții. 

produse, cu unele excepții, nu a creat un 

climat de securitate juridică pentru 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. Poziționarea de produse ar 

trebui, prin urmare, să fie autorizată în 

toate serviciile mass-media audiovizuale, 

sub rezerva unor excepții, deoarece poate 

genera resurse pentru furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale. 

Or. el 

 

Amendamentul   59 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele al căror public 

îl constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. În special, dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 
Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

(16) Nu ar trebui să se admită în general 

poziționarea de produse. Dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor. Autorizarea poziționării de 

produse în cadrul programelor ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 
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astfel de programe. 

Or. en 

 

Amendamentul   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele al căror public îl 

constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. În special, dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 

Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase, în programele educative, în 

programele sportive sau în alte tipuri de 

programe al căror public îl constituie într-o 

proporție semnificativă copiii. În special, 

dovezile arată că poziționarea de produse și 

mesajele publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 

Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 

Or. nl 

 

Amendamentul   61 
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Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele al căror public 

îl constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. În special, dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 

Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele pentru copii. În 

special, dovezile arată că poziționarea de 

produse și mesajele publicitare încorporate 

pot afecta comportamentul copiilor, 

deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură 

să recunoască un conținut comercial. Prin 

urmare, este necesar să se interzică în 

continuare poziționarea de produse în 

cadrul programelor pentru copii și al 

programelor de familie, cum ar fi 

spectacolele muzicale sau evenimentele 

sportive. Programele dedicate 

consumatorilor sunt programe care oferă 

consiliere publicului sau care conțin 

prezentări privind achiziționarea de 

produse și servicii. Autorizarea poziționării 

de produse în cadrul unor astfel de 

programe ar estompa distincția dintre 

publicitate și conținut editorial din 

perspectiva publicului care se poate aștepta 

la o prezentare reală și onestă a produselor 

sau a serviciilor în cadrul unor astfel de 

programe. 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește programele afectate de restricții în materie de publicitate, este esențial să 

fie vizate și programele de familie, care sunt urmărite atât de adulți, cât și de copii și care 

corespund unor obiceiuri frecvente în ceea ce privește privitul la televizor. 

 

Amendamentul   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 
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Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Nu ar trebui să se admită 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele al căror public îl 

constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. În special, dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 

Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 

(16) Ar trebui să se interzică 

poziționarea de produse în programele de 

știri și de actualități, în programele 

dedicate consumatorilor, în programele 

religioase și în programele al căror public îl 

constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. În special, dovezile arată că 

poziționarea de produse și mesajele 

publicitare încorporate pot afecta 

comportamentul copiilor, deoarece adesea 

aceștia nu sunt în măsură să recunoască un 

conținut comercial. Prin urmare, este 

necesar să se interzică în continuare 

poziționarea de produse în cadrul 

programelor al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii. 

Programele dedicate consumatorilor sunt 

programe care oferă consiliere publicului 

sau care conțin prezentări privind 

achiziționarea de produse și servicii. 

Autorizarea poziționării de produse în 

cadrul unor astfel de programe ar estompa 

distincția dintre publicitate și conținut 

editorial din perspectiva publicului care se 

poate aștepta la o prezentare reală și onestă 

a produselor sau a serviciilor în cadrul unor 

astfel de programe. 

Or. it 

 

Amendamentul   63 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Regula conform căreia un produs 

nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în 

evidență s-a dovedit dificil de aplicat în 

(17) Cerințele privind programele care 

conțin poziționări de produse ar trebui să se 

axeze pe informarea clară a publicului cu 



 

PE595.453v03-00 32/114 AM\1112182RO.docxx 

RO 

practică. De asemenea, această regulă 

restricționează dezvoltarea poziționării de 

produse care, prin definiție, implică un 

anumit grad de expunere accentuată 

pentru a putea genera valoare. Prin 

urmare, cerințele privind programele care 

conțin poziționări de produse ar trebui să se 

axeze pe informarea clară a publicului cu 

privire la existența poziționării de produse 

și pe asigurarea faptului că independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale nu este afectată. 

privire la existența poziționării de produse 

și pe asigurarea faptului că independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale nu este afectată. 

Or. da 

 

Amendamentul   64 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Regula conform căreia un produs 

nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în 

evidență s-a dovedit dificil de aplicat în 

practică. De asemenea, această regulă 

restricționează dezvoltarea poziționării de 

produse care, prin definiție, implică un 

anumit grad de expunere accentuată 

pentru a putea genera valoare. Prin 

urmare, cerințele privind programele care 

conțin poziționări de produse ar trebui să se 

axeze pe informarea clară a publicului cu 

privire la existența poziționării de produse 

și pe asigurarea faptului că independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale nu este afectată. 

(17) Regula conform căreia un produs 

nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în 

evidență s-a dovedit dificil de aplicat în 

practică. Prin urmare, cerințele privind 

programele care conțin poziționări de 

produse ar trebui să se axeze pe informarea 

clară a publicului cu privire la existența 

poziționării de produse și pe asigurarea 

faptului că independența editorială a 

furnizorului de servicii mass-media 

audiovizuale nu este afectată. 

Or. el 

 

Amendamentul   65 

Lynn Boylan 

 



 

AM\1112182RO.docxx 33/114 PE595.453v03-00 

 RO 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Regula conform căreia un produs 

nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în 

evidență s-a dovedit dificil de aplicat în 

practică. De asemenea, această regulă 

restricționează dezvoltarea poziționării de 

produse care, prin definiție, implică un 

anumit grad de expunere accentuată 

pentru a putea genera valoare. Prin 

urmare, cerințele privind programele care 

conțin poziționări de produse ar trebui să se 

axeze pe informarea clară a publicului cu 

privire la existența poziționării de produse 

și pe asigurarea faptului că independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale nu este afectată. 

(17) Poziționarea de produse ar trebui 

să fie interzisă în continuare, în general. 

Acolo unde legea prevede derogări, 

cerințele privind programele care conțin 

poziționări de produse ar trebui să se axeze 

pe informarea clară a publicului cu privire 

la existența poziționării de produse și pe 

asigurarea faptului că independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media audiovizuale nu este afectată. 

Or. en 

 

Amendamentul   66 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât creșterea numărului de 

servicii noi a dus la o paletă mai largă de 

opțiuni pentru public, radiodifuzorii 

dispun de o flexibilitate sporită în ceea ce 

privește inserarea spoturilor publicitare și 

de teleshopping acolo unde această 

inserare nu afectează în mod nejustificat 

integritatea programelor. Cu toate acestea, 

pentru a proteja caracterul specific al 

peisajului televizual european, întreruperile 

operelor cinematografice și ale filmelor 

realizate pentru televiziune, precum și ale 

anumitor categorii de programe care 

necesită încă protecție specifică ar trebui să 

rămână limitate. 

(18) Cu toate acestea, pentru a proteja 

caracterul specific al peisajului televizual 

european, întreruperile operelor 

cinematografice și ale filmelor realizate 

pentru televiziune, precum și ale anumitor 

categorii de programe care necesită încă 

protecție specifică ar trebui să rămână 

limitate. 



 

PE595.453v03-00 34/114 AM\1112182RO.docxx 

RO 

Or. da 

 

Amendamentul   67 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât creșterea numărului de 

servicii noi a dus la o paletă mai largă de 

opțiuni pentru public, radiodifuzorii 

dispun de o flexibilitate sporită în ceea ce 

privește inserarea spoturilor publicitare și 

de teleshopping acolo unde această 

inserare nu afectează în mod nejustificat 

integritatea programelor. Cu toate 

acestea, pentru a proteja caracterul specific 

al peisajului televizual european, 

întreruperile operelor cinematografice și 

ale filmelor realizate pentru televiziune, 

precum și ale anumitor categorii de 

programe care necesită încă protecție 

specifică ar trebui să rămână limitate. 

(18) Deși creșterea numărului de servicii 

noi a dus la o paletă mai largă de opțiuni 

pentru public, este necesar să se mențină 

protecția integrității programelor și a 

consumatorilor împotriva inserției prea 

frecvente de spoturi publicitare și de 
teleshopping. În consecință, pentru a 

proteja caracterul specific al peisajului 

televizual european, întreruperile operelor 

cinematografice și ale filmelor realizate 

pentru televiziune, precum și ale anumitor 

categorii de programe care necesită încă 

protecție specifică ar trebui să rămână 

limitate. 

Or. fr 

 

Amendamentul   68 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Deși prezenta directivă nu crește 

timpul global admisibil de publicitate 

pentru perioada cuprinsă între orele 7.00 

și 23.00, este important ca radiodifuzorii 

să beneficieze de o mai mare flexibilitate 

și să fie în măsură să decidă când 

plasează publicitatea pentru a maximiza 

cererea agențiilor de publicitate și fluxul 

de telespectatori. Prin urmare, ar trebui 

eliminat 
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să se elimine limita orară, introducându-

se totodată o limită zilnică de 20 % din 

publicitate în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00. 

Or. fr 

 

Amendamentul   69 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Deși prezenta directivă nu crește 

timpul global admisibil de publicitate 

pentru perioada cuprinsă între orele 7.00 

și 23.00, este important ca radiodifuzorii 

să beneficieze de o mai mare flexibilitate 

și să fie în măsură să decidă când 

plasează publicitatea pentru a maximiza 

cererea agențiilor de publicitate și fluxul 

de telespectatori. Prin urmare, ar trebui 

să se elimine limita orară, introducându-

se totodată o limită zilnică de 20 % din 

publicitate în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   70 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Deși prezenta directivă nu crește 

timpul global admisibil de publicitate 

pentru perioada cuprinsă între orele 7.00 

și 23.00, este important ca radiodifuzorii 

să beneficieze de o mai mare flexibilitate 

(19) Prezenta directivă nu crește timpul 

global admisibil de publicitate. Ar trebui să 

se mențină limita orară la 20 % din 

publicitate pe oră. 
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și să fie în măsură să decidă când 

plasează publicitatea pentru a maximiza 

cererea agențiilor de publicitate și fluxul 

de telespectatori. Prin urmare, ar trebui să 

se elimine limita orară, introducându-se 

totodată o limită zilnică de 20 % din 

publicitate în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00. 

Or. da 

 

Amendamentul   71 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Numeroși radiodifuzori fac parte 

din grupuri media mai mari și prezintă 

anunțuri nu numai în legătură cu 

propriile programe și cu produse auxiliare 

derivate în mod direct din aceste 

programe, ci și în legătură cu programe 

ale altor entități care aparțin aceluiași 

grup media. Timpul de emisie alocat 

anunțurilor prezentate de radiodifuzor în 

legătură cu programele altor entități care 

aparțin aceluiași grup media nu ar trebui 

să fie inclus în timpul de emisie zilnic 

maxim care poate fi alocat publicității și 

teleshoppingului. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   72 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(20) Numeroși radiodifuzori fac parte 

din grupuri media mai mari și prezintă 

anunțuri nu numai în legătură cu 

propriile programe și cu produse auxiliare 

derivate în mod direct din aceste 

programe, ci și în legătură cu programe 

ale altor entități care aparțin aceluiași 

grup media. Timpul de emisie alocat 

anunțurilor prezentate de radiodifuzor în 

legătură cu programele altor entități care 

aparțin aceluiași grup media nu ar trebui 

să fie inclus în timpul de emisie zilnic 

maxim care poate fi alocat publicității și 

teleshoppingului. 

eliminat 

Or. da 

 

Amendamentul   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură stocate pe platformele de 

partajare a materialelor video au suscitat 

tot mai multe preocupări. Este necesar, 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte. 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură stocate pe platformele de 

partajare a materialelor video au suscitat 

tot mai multe preocupări. Este necesar, 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte, în special în ceea 

ce privește pornografia și violența 

gratuită. 

Or. en 
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Amendamentul   74 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură stocate pe platformele de 

partajare a materialelor video au suscitat 

tot mai multe preocupări. Este necesar, 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte. 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește serviciile mass-media 

audiovizuale, precum platformele de 

partajare a materialelor video, pe care 

utilizatorii – în special grupurile 

vulnerabile, precum minorii – consumă 

din ce în ce mai mult conținut audiovizual. 

În acest context, conținutul dăunător și 

discursurile de incitare la ură stocate pe 

platformele de partajare a materialelor 

video au suscitat tot mai multe preocupări. 

Este necesar, pentru a-i proteja pe minori 

de conținutul dăunător și pe toți cetățenii 

de conținutul care cuprinde incitări la 

violență sau la ură, să se stabilească norme 

proporționale cu privire la aceste aspecte. 

Or. en 

 

Amendamentul   75 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură stocate pe platformele de 

partajare a materialelor video au suscitat 

tot mai multe preocupări. Este necesar, 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video și rețelele sociale, pe 

care utilizatorii – în special minorii – 

consumă din ce în ce mai mult conținut 

audiovizual. În acest context, conținutul 

dăunător și discursurile de incitare la ură 

stocate pe platformele de partajare a 

materialelor video au suscitat tot mai multe 

preocupări. Este necesar, pentru a-i proteja 

pe minori de conținutul dăunător și pe toți 
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care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte. 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență, la ură sau la terorism, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte. 

Or. fr 

 

Amendamentul   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură stocate pe platformele de 

partajare a materialelor video au suscitat 

tot mai multe preocupări. Este necesar, 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

să se stabilească norme proporționale cu 

privire la aceste aspecte. 

(26) Au apărut noi provocări, în special 

în ceea ce privește platformele de partajare 

a materialelor video și platformele de 

comunicare socială, pe care utilizatorii – 

în special minorii – consumă din ce în ce 

mai mult conținut audiovizual. În acest 

context, conținutul dăunător și discursurile 

de incitare la ură disponibile pe 

platformele de partajare a materialelor 

video au suscitat tot mai multe preocupări. 

Este necesar, pentru a-i proteja pe minori 

de conținutul dăunător și pe toți cetățenii 

de conținutul care cuprinde incitări la 

violență, la ură sau la terorism, să se 

stabilească norme proporționale cu privire 

la aceste aspecte. 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se includă incitarea la terorism, aceasta fiind distinctă de definiția oferită de 

Comisie privind ce anume constituie „incitare la violență sau la ură”. În plus, utilizarea 

intensivă a conținutului audiovizual, a platformelor de partajare a materialelor video și a 

platformelor de comunicare socială ca vectori de propagandă de către grupările teroriste 

impune necesitatea combaterii acestor conținuturi. 

 

Amendamentul   77 

Notis Marias 
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Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În ceea ce privește comunicările 

comerciale de pe platformele de partajare a 

materialelor video, acestea sunt deja 

reglementate de Directiva 2005/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, 

care interzice practicile comerciale neloiale 

ale întreprinderilor față de consumatori, 

inclusiv practicile înșelătoare și agresive 

care apar în cadrul serviciilor societății 

informaționale. În ceea ce privește 

comunicările comerciale referitoare la 

produsele din tutun și produsele conexe de 

pe platformele de partajare a materialelor 

video, interdicțiile existente prevăzute în 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, precum și 

interdicțiile aplicabile comunicărilor 

privind țigaretele electronice și flacoanele 

de reumplere în temeiul Directivei 

2014/40/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului asigură o protecție suficientă a 

consumatorilor. Prin urmare, măsurile 

prevăzute în prezenta directivă le 

completează pe cele prevăzute în 

Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 

2014/40/UE. 

(27) În ceea ce privește comunicările 

comerciale de pe platformele de partajare a 

materialelor video, acestea sunt deja 

reglementate de Directiva 2005/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, 

care interzice practicile comerciale neloiale 

ale întreprinderilor față de consumatori, 

inclusiv practicile înșelătoare și agresive 

care apar în cadrul serviciilor societății 

informaționale. În ceea ce privește 

comunicările comerciale referitoare la 

produsele din tutun și produsele conexe de 

pe platformele de partajare a materialelor 

video, interdicțiile existente prevăzute în 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, precum și 

interdicțiile aplicabile comunicărilor 

privind țigaretele electronice și flacoanele 

de reumplere în temeiul Directivei 

2014/40/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului asigură o protecție suficientă a 

consumatorilor și trebuie să se aplice 

tuturor serviciilor mass-media 

audiovizuale. Prin urmare, măsurile 

prevăzute în prezenta directivă le 

completează pe cele prevăzute în 

Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 

2014/40/UE. 

Or. el 

 

Amendamentul   78 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În ceea ce privește comunicările (27) În ceea ce privește comunicările 
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comerciale de pe platformele de partajare a 

materialelor video, acestea sunt deja 

reglementate de Directiva 2005/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, 

care interzice practicile comerciale neloiale 

ale întreprinderilor față de consumatori, 

inclusiv practicile înșelătoare și agresive 

care apar în cadrul serviciilor societății 

informaționale. În ceea ce privește 

comunicările comerciale referitoare la 

produsele din tutun și produsele conexe de 

pe platformele de partajare a materialelor 

video, interdicțiile existente prevăzute în 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, precum și 

interdicțiile aplicabile comunicărilor 

privind țigaretele electronice și flacoanele 

de reumplere în temeiul Directivei 

2014/40/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului asigură o protecție suficientă a 

consumatorilor. Prin urmare, măsurile 

prevăzute în prezenta directivă le 

completează pe cele prevăzute în 

Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 

2014/40/UE. 

comerciale din cadrul serviciilor 

mass-media audiovizuale, precum 
platformele de partajare a materialelor 

video, acestea sunt deja reglementate de 

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, care interzice 

practicile comerciale neloiale ale 

întreprinderilor față de consumatori, 

inclusiv practicile înșelătoare și agresive 

care apar în cadrul serviciilor societății 

informaționale. În ceea ce privește 

comunicările comerciale referitoare la 

produsele din tutun și produsele conexe de 

pe platformele de partajare a materialelor 

video, interdicțiile existente prevăzute în 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, precum și 

interdicțiile aplicabile comunicărilor 

privind țigaretele electronice și flacoanele 

de reumplere în temeiul Directivei 

2014/40/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului asigură o protecție suficientă a 

consumatorilor. Prin urmare, măsurile 

prevăzute în prezenta directivă le 

completează pe cele prevăzute în 

Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 

2014/40/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul   79 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video nu se află sub 

responsabilitatea editorială a furnizorului 

platformei de partajare a materialelor 

video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de 

regulă, modul de organizare a conținutului, 

și anume a programelor sau a materialelor 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video sau pe rețelele sociale 

nu se află sub responsabilitatea editorială a 

furnizorului platformei de partajare a 

materialelor video. Totuși, acești furnizori 

stabilesc, de regulă, modul de organizare a 

conținutului, și anume a programelor sau a 
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video generate de utilizatori, inclusiv prin 

mijloace automate sau algoritmi. Prin 

urmare, acești furnizori ar trebui să aibă 

obligația de a lua măsurile corespunzătoare 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

care le poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală și pentru a-i proteja pe 

toți cetățenii de incitare la violență sau la 

ură împotriva unui grup de persoane sau a 

unui membru al unui astfel de grup, definit 

prin referire la sex, rasă, culoare, religie, 

descendență sau origine națională ori 

etnică. 

materialelor video generate de utilizatori, 

inclusiv prin mijloace automate sau 

algoritmi. Prin urmare, acești furnizori ar 

trebui să aibă obligația de a lua măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul care le poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală și 

pentru a-i proteja pe toți cetățenii de 

incitare la terorism sau la violență sau la 

ură împotriva unui grup de persoane sau a 

unui membru al unui astfel de grup, definit 

prin referire la sex, rasă, culoare, religie, 

descendență sau origine națională ori 

etnică. 

Or. fr 

 

Amendamentul   80 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video nu se află sub 

responsabilitatea editorială a furnizorului 

platformei de partajare a materialelor 

video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de 

regulă, modul de organizare a conținutului, 

și anume a programelor sau a materialelor 

video generate de utilizatori, inclusiv prin 

mijloace automate sau algoritmi. Prin 

urmare, acești furnizori ar trebui să aibă 

obligația de a lua măsurile corespunzătoare 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

care le poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală și pentru a-i proteja pe 

toți cetățenii de incitare la violență sau la 

ură împotriva unui grup de persoane sau a 

unui membru al unui astfel de grup, definit 

prin referire la sex, rasă, culoare, religie, 

descendență sau origine națională ori 

etnică. 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video nu se află sub 

responsabilitatea editorială a furnizorului 

platformei de partajare a materialelor 

video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de 

regulă, modul de organizare a conținutului, 

și anume a programelor sau a materialelor 

video generate de utilizatori, inclusiv prin 

mijloace automate sau algoritmi. Prin 

urmare, acești furnizori ar trebui să aibă 

obligația de a lua măsurile corespunzătoare 

pentru a proteja grupurile vulnerabile, 

precum minorii, de conținutul care le poate 

afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală și pentru a-i proteja pe toți cetățenii 

de incitare la violență sau la ură împotriva 

unui grup de persoane sau a unui membru 

al unui astfel de grup, definit prin referire 

la sex, rasă, culoare, religie, descendență 

sau origine națională ori etnică. 
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Or. en 

 

Amendamentul   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video nu se află sub 

responsabilitatea editorială a furnizorului 

platformei de partajare a materialelor 

video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de 

regulă, modul de organizare a conținutului, 

și anume a programelor sau a materialelor 

video generate de utilizatori, inclusiv prin 

mijloace automate sau algoritmi. Prin 

urmare, acești furnizori ar trebui să aibă 

obligația de a lua măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul care le poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală și 

pentru a-i proteja pe toți cetățenii de 

incitare la violență sau la ură împotriva 

unui grup de persoane sau a unui membru 

al unui astfel de grup, definit prin referire 

la sex, rasă, culoare, religie, descendență 

sau origine națională ori etnică. 

(28) O parte importantă a conținutului 

stocat pe platformele de partajare a 

materialelor video nu se află sub 

responsabilitatea editorială a furnizorului 

platformei de partajare a materialelor 

video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de 

regulă, modul de organizare a conținutului, 

și anume a programelor sau a materialelor 

video generate de utilizatori, inclusiv prin 

mijloace automate sau algoritmi. Prin 

urmare, acești furnizori au obligația de a 

lua măsuri eficace pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul care le poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală și 

pentru a-i proteja pe toți cetățenii de 

incitare la violență sau la ură împotriva 

unui grup de persoane sau a unui membru 

al unui astfel de grup, definit prin referire 

la sex, rasă, culoare, religie, descendență 

sau origine națională ori etnică. 

Or. it 

 

Amendamentul   82 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Având în vedere natura implicării 

furnizorilor în ceea ce privește conținutul 

stocat pe platformele de partajare a 

eliminat 
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materialelor video, aceste măsuri 

corespunzătoare ar trebui să se refere la 

organizarea conținutului, și nu la 

conținutul ca atare. Cerințele în această 

privință prevăzute în prezenta directivă ar 

trebui, prin urmare, să se aplice fără a 

aduce atingere articolului 14 din 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului34, care prevede 

exonerarea de răspundere pentru 

informațiile ilicite stocate de anumiți 

furnizori de servicii ale societății 

informaționale. Atunci când furnizează 

serviciile care intră sub incidența 

articolului 14 din Directiva 2000/31/CE, 

aceste cerințe ar trebui, de asemenea, să 

se aplice fără a aduce atingere articolului 

15 din directiva menționată, care interzice 

ca acestor furnizori să li se impună 

obligații generale de a supraveghea 

respectivele informații și de a căuta în 

mod activ fapte sau circumstanțe din care 

să rezulte că activitățile sunt ilicite, fără 

însă ca această interdicție să privească 

obligațiile de supraveghere aplicabile într-

un caz specific și, mai ales, fără să 

afecteze deciziile autorităților naționale 

luate în conformitate cu legislația internă. 

_________________  

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 

2000 privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendamentul   83 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Este oportun ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să fie implicați cât mai mult posibil la 

punerea în aplicare a măsurilor 

corespunzătoare care trebuie luate în 

temeiul prezentei directive. Prin urmare, 

coreglementarea ar trebui încurajată. În 

vederea asigurării unei abordări clare și 

coerente în această privință în întreaga 

Uniune, statele membre nu ar trebui să aibă 

dreptul de a solicita furnizorilor de 

platforme de partajare a materialelor video 

să ia măsuri mai stricte pentru a-i proteja 

pe minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, altele decât 

cele prevăzute în prezenta directivă. Totuși, 

ar trebui ca statele membre să aibă în 

continuare posibilitatea de a lua măsuri mai 

stricte în cazul în care conținutul respectiv 

este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la 

conținutul paginilor de internet care conțin 

sau difuzează pornografie infantilă, astfel 

cum se prevede la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului35 și cum este 

permis în temeiul acestui articol. De 

asemenea, ar trebui ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să aibă în continuare posibilitatea de a lua 

măsuri mai stricte pe bază de voluntariat. 

(30) Este oportun ca furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale, precum 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video, să fie implicați cât mai 

mult posibil la punerea în aplicare a 

măsurilor corespunzătoare care trebuie 

luate în temeiul prezentei directive. Prin 

urmare, coreglementarea ar trebui 

încurajată. În vederea asigurării unei 

abordări clare și coerente în această 

privință în întreaga Uniune, statele membre 

nu ar trebui să aibă dreptul de a solicita 

furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 
platforme de partajare a materialelor video, 

să ia măsuri mai stricte pentru a proteja 

grupurile vulnerabile, precum minorii, de 

conținutul dăunător și pe toți cetățenii de 

conținutul care cuprinde incitări la violență 

sau la ură, altele decât cele prevăzute în 

prezenta directivă. Totuși, ar trebui ca 

statele membre să aibă în continuare 

posibilitatea de a lua măsuri mai stricte în 

cazul în care conținutul respectiv este ilicit, 

cu condiția ca acestea să respecte articolele 

14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, și să ia 

măsuri cu privire la conținutul paginilor de 

internet care conțin sau difuzează 

pornografie infantilă, astfel cum se prevede 

la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului35 

și cum este permis în temeiul acestui 

articol. De asemenea, ar trebui ca furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale, 

precum furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video, să aibă în 

continuare posibilitatea de a lua măsuri mai 

stricte pe bază de voluntariat. 

_________________ _________________ 

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

copiilor și a pornografiei infantile și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

copiilor și a pornografiei infantile și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
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Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1). Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul   84 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Este oportun ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să fie implicați cât mai mult posibil la 

punerea în aplicare a măsurilor 

corespunzătoare care trebuie luate în 

temeiul prezentei directive. Prin urmare, 

coreglementarea ar trebui încurajată. În 

vederea asigurării unei abordări clare și 

coerente în această privință în întreaga 

Uniune, statele membre nu ar trebui să aibă 

dreptul de a solicita furnizorilor de 

platforme de partajare a materialelor video 

să ia măsuri mai stricte pentru a-i proteja 

pe minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, altele decât 

cele prevăzute în prezenta directivă. Totuși, 

ar trebui ca statele membre să aibă în 

continuare posibilitatea de a lua măsuri mai 

stricte în cazul în care conținutul respectiv 

este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la 

conținutul paginilor de internet care conțin 

sau difuzează pornografie infantilă, astfel 

cum se prevede la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului35. De asemenea, 

ar trebui ca furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video să aibă în 

continuare posibilitatea de a lua măsuri mai 

stricte pe bază de voluntariat. 

(30) Este oportun ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să fie implicați activ la punerea în aplicare 

a măsurilor corespunzătoare care trebuie 

luate în temeiul prezentei directive. Prin 

urmare, coreglementarea ar trebui 

încurajată. În vederea asigurării unei 

abordări clare și coerente în această 

privință în întreaga Uniune, statele membre 

nu ar trebui să aibă dreptul de a solicita 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să ia măsuri mai stricte 

pentru a-i proteja pe minori de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

altele decât cele prevăzute în prezenta 

directivă. Totuși, ar trebui ca statele 

membre să aibă în continuare posibilitatea 

de a lua măsuri mai stricte în cazul în care 

conținutul respectiv este ilicit, cu condiția 

ca acestea să respecte articolele 14 și 15 

din Directiva 2000/31/CE, și să ia măsuri 

cu privire la conținutul paginilor de 

internet care conțin sau difuzează 

pornografie infantilă, astfel cum se prevede 

la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului35. 

De asemenea, ar trebui ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să aibă în continuare posibilitatea de a lua 

măsuri mai stricte pe bază de voluntariat. 

_________________ _________________ 
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35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

copiilor și a pornografiei infantile și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 

Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1). 

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

copiilor și a pornografiei infantile și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 

Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1). 

Or. el 

 

Amendamentul   85 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile copilului. 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a proteja grupurile 

vulnerabile, precum minorii, de conținutul 

dăunător și pe toți cetățenii de conținutul 

care cuprinde incitări la violență sau la ură, 

în conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile persoanelor care aparțin unui 

grup vulnerabil, precum copiii. 

Or. en 

 

Amendamentul   86 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile copilului. 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate și să fie luate în 

considerare de toate serviciile mass-media 

audiovizuale. Acest fapt se referă în 

special, după caz, la dreptul la respectarea 

vieții private și de familie și la protecția 

datelor cu caracter personal, la libertatea de 

exprimare și de informare, la libertatea de a 

desfășura o activitate comercială, la 

interzicerea discriminării și la drepturile 

copilului. 

Or. el 

 

Amendamentul   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 
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libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile copilului. 

dreptul la proprietate privată, la libertatea 

de exprimare și de informare, la libertatea 

de a desfășura o activitate comercială, la 

interzicerea discriminării și la drepturile 

copilului. 

Or. nl 

Amendamentul   88 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la violență sau la ură, în 

conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile copilului. 

(31) Atunci când se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a-i proteja pe 

minori de conținutul dăunător și pe toți 

cetățenii de conținutul care cuprinde 

incitări la terorism, la violență sau la ură, 

în conformitate cu prezenta directivă, 

drepturile fundamentale aplicabile 

prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene ar trebui 

să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă 

în special, după caz, la dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și la 

protecția datelor cu caracter personal, la 

libertatea de exprimare și de informare, la 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, la interzicerea discriminării și 

la drepturile copilului. 

Or. fr 

 

Amendamentul   89 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video care intră sub 

(32) Furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 
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incidența prezentei directive oferă servicii 

ale societății informaționale în sensul 

articolului 2 litera (a) din Directiva 

2000/31/CE. Prin urmare, acești furnizori 

fac obiectul normelor privind piața internă 

prevăzute la articolul 3 din directiva 

menționată, în cazul în care sunt stabiliți 

într-un stat membru. Este oportun să se 

asigure faptul că aceleași norme se aplică 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video care nu sunt stabiliți 

într-un stat membru în vederea garantării 

eficacității măsurilor de protecție a 

minorilor și a cetățenilor prevăzute în 

prezenta directivă și în vederea asigurării, 

cât mai mult posibil, a unor condiții de 

concurență echitabile, în măsura în care 

furnizorii respectivi au fie o societate-

mamă, fie o filială care este stabilită într-un 

stat membru sau în cazul în care furnizorii 

respectivi fac parte dintr-un grup și o altă 

entitate din grupul respectiv este stabilită 

într-un stat membru. În acest sens, ar trebui 

să se prevadă dispoziții pentru a determina 

statul membru în care ar trebui să se 

considere că sunt stabiliți furnizorii 

respectivi. În aplicarea normelor privind 

stabilirea prevăzute în prezenta directivă și 

în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui 

să fie informată cu privire la furnizorii 

aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. 

platforme de partajare a materialelor video 

care intră sub incidența prezentei directive 

oferă servicii ale societății informaționale 

în sensul articolului 2 litera (a) din 

Directiva 2000/31/CE. Prin urmare, acești 

furnizori fac obiectul normelor privind 

piața internă prevăzute la articolul 3 din 

directiva menționată, în cazul în care sunt 

stabiliți într-un stat membru. Este oportun 

să se asigure faptul că aceleași norme se 

aplică furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii platforme 

de partajare a materialelor video care nu 

sunt stabiliți într-un stat membru în 

vederea garantării eficacității măsurilor de 

protecție a grupurilor vulnerabile, precum 

minorii, și a cetățenilor, prevăzute în 

prezenta directivă, și în vederea asigurării, 

cât mai mult posibil, a unor condiții de 

concurență echitabile, în măsura în care 

furnizorii respectivi au fie o societate-

mamă, fie o filială care este stabilită într-un 

stat membru sau în cazul în care furnizorii 

respectivi fac parte dintr-un grup și o altă 

entitate din grupul respectiv este stabilită 

într-un stat membru. În acest sens, ar trebui 

să se prevadă dispoziții pentru a determina 

statul membru în care ar trebui să se 

considere că sunt stabiliți furnizorii 

respectivi. În aplicarea normelor privind 

stabilirea prevăzute în prezenta directivă și 

în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui 

să fie informată cu privire la furnizorii 

aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. 

Or. en 

 

Amendamentul   90 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Autoritățile de reglementare ale (33) Autoritățile de reglementare ale 
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statelor membre pot ajunge la gradul 

necesar de independență structurală numai 

în cazul în care sunt instituite ca entități 

juridice distincte. Prin urmare, statele 

membre ar trebui să garanteze 

independența autorităților naționale de 

reglementare, deopotrivă față de guvern, 

organisme publice și industrie, în vederea 

asigurării imparțialității deciziilor acestora. 

Cerința respectivă de independență nu ar 

trebui să afecteze posibilitatea statelor 

membre de a institui autorități de 

reglementare care să aibă competențe de 

supraveghere asupra unor sectoare diferite, 

cum ar fi audiovizualul și 

telecomunicațiile. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să dețină 

competențele de asigurare a respectării 

normelor și resursele necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea 

ce privește personalul, expertiza și 

mijloacele financiare. Activitățile 

autorităților naționale de reglementare 

instituite în temeiul prezentei directive ar 

trebui să asigure respectarea obiectivelor 

pe care le reprezintă pluralismul mass-

mediei, diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor, piața internă și promovarea 

concurenței loiale. 

statelor membre pot ajunge la gradul 

necesar de independență structurală numai 

în cazul în care sunt instituite ca entități 

juridice distincte. Prin urmare, statele 

membre ar trebui să garanteze 

independența autorităților naționale de 

reglementare, deopotrivă față de guvern, 

organisme publice și industrie, în vederea 

asigurării independenței și, astfel, a 

imparțialității deciziilor acestora. Cerința 

respectivă de independență nu ar trebui să 

afecteze posibilitatea statelor membre de a 

institui autorități de reglementare care să 

aibă competențe de supraveghere asupra 

unor sectoare diferite, cum ar fi 

audiovizualul și telecomunicațiile. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să dețină competențele de asigurare 

a respectării normelor și resursele necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin 

în ceea ce privește personalul, expertiza și 

mijloacele financiare. Activitățile 

autorităților naționale de reglementare 

instituite în temeiul prezentei directive ar 

trebui să asigure respectarea obiectivelor 

pe care le reprezintă pluralismul mass-

mediei, diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor, piața internă și promovarea 

concurenței loiale. 

Or. el 

Amendamentul   91 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Comisia ar trebui să aibă libertatea 

de a consulta ERGA cu privire la orice 

aspect referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale și la platformele de partajare 

a materialelor video. ERGA ar trebui să 

asiste Comisia prin furnizarea de expertiză 

și consiliere și prin facilitarea schimbului 

de cele mai bune practici. În special, 

(37) Comisia ar trebui să aibă libertatea 

de a consulta ERGA cu privire la orice 

aspect referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale și la platformele de partajare 

a materialelor video. ERGA ar trebui să 

asiste Comisia prin furnizarea de expertiză 

și consiliere și prin facilitarea schimbului 

de cele mai bune practici. În special, 
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Comisia ar trebui să consulte ERGA în 

ceea ce privește aplicarea Directivei 

2010/13/UE pentru a facilita 

implementarea convergentă a acesteia pe 

piața unică digitală. La solicitarea 

Comisiei, ERGA ar trebui să emită avize, 

inclusiv privind jurisdicția și codurile de 

conduită ale Uniunii în domeniul protecției 

minorilor și al discursurilor de incitare la 

ură, precum și privind comunicările 

comerciale audiovizuale pentru produsele 

alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, 

sare/sodiu și zaharuri. 

Comisia ar trebui să consulte ERGA în 

ceea ce privește aplicarea Directivei 

2010/13/UE pentru a facilita 

implementarea convergentă a acesteia pe 

piața unică digitală. La solicitarea 

Comisiei, ERGA ar trebui să emită avize, 

inclusiv privind jurisdicția și codurile de 

conduită ale Uniunii în domeniul protecției 

grupurilor vulnerabile, precum minorii, și 

al discursurilor de incitare la ură, precum și 

privind comunicările comerciale 

audiovizuale pentru produsele alimentare 

cu conținut ridicat de grăsimi, sare/sodiu și 

zaharuri. 

Or. en 

 

Amendamentul   92 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) serviciul constă în stocarea unui 

volum mare de programe sau de materiale 

video generate de utilizatori, pentru care 

furnizorul platformei de partajare a 

materialelor video nu are responsabilitate 

editorială; 

(i) serviciul constă în stocarea sau 

permite punerea la dispoziție a unui volum 

mare de programe sau de materiale video 

generate de utilizatori, pentru care 

furnizorul platformei de partajare a 

materialelor video nu are responsabilitate 

editorială; 

Or. fr 

 

Amendamentul   93 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) se introduce următoarea literă 

(ab): 

 „(ab) «grupuri vulnerabile» înseamnă 

persoane care este posibil să nu poată 

evalua în mod critic conținutul mass-

media și să nu se poată proteja de 

conținutul nociv din cauza unor limitări 

funcționale, precum dizabilitatea, vârsta 

sau boala.” 

Or. en 

 

Amendamentul   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(b) «program» înseamnă o serie de 

imagini în mișcare cu sau fără sunet care 

constituie un articol individual în cadrul 

unei grile sau al unui catalog realizat de un 

furnizor de servicii mass-media, inclusiv 

filme artistice de lung metraj, materiale 

video de scurtă durată, evenimente 

sportive, comedii de situație, documentare, 

programe pentru copii și piese de teatru;”; 

„(b) «program» înseamnă o serie de 

imagini în mișcare cu sau fără sunet care 

constituie un articol individual în cadrul 

unei grile sau al unui catalog realizat de un 

furnizor de servicii mass-media, inclusiv 

filme artistice de lung metraj, materiale 

video de scurtă durată, evenimente 

sportive, comedii de situație, documentare, 

programe pentru copii, emisiuni de 

divertisment și reality-show-uri și piese de 

teatru;”; 

Or. fr 

Justificare 

Fiind vorba de programe de difuzare vizate de restricții sau adaptări publicitare, este esențial 

să se extindă definiția noțiunii „program” la programe pentru familie, precum emisiunile de 

divertisment și reality-show-urilor, al căror public îl constituie atât adulții, cât și copiii. 
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Amendamentul   95 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre încurajează 

coreglementarea și autoreglementarea prin 

intermediul codurilor de conduită adoptate 

la nivel național în domeniile coordonate 

de prezenta directivă în măsura permisă de 

sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie 

să fie concepute astfel încât să fie larg 

acceptate de principalele părți interesate 

din statele membre în cauză. Codurile de 

conduită își stabilesc în mod clar și 

neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că 

realizarea obiectivelor pe care le vizează 

este monitorizată și evaluată în mod 

regulat, transparent și independent. 

Codurile prevăd dispoziții privind 

asigurarea efectivă a respectării normelor, 

inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni 

eficace și proporționale. 

Statele membre introduc legislație și pot 

încuraja coreglementarea prin intermediul 

codurilor de conduită adoptate la nivel 

național în domeniile coordonate de 

prezenta directivă în măsura permisă de 

sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie 

să fie concepute astfel încât să fie larg 

acceptate de principalele părți interesate 

din statele membre în cauză. Codurile de 

conduită își stabilesc în mod clar și 

neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că 

realizarea obiectivelor pe care le vizează 

este monitorizată și evaluată în mod 

regulat, transparent și independent. 

Codurile prevăd dispoziții privind 

asigurarea efectivă a respectării normelor, 

inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni 

eficace și proporționale. 

Or. en 

 

Amendamentul   96 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre încurajează 

coreglementarea și autoreglementarea prin 

intermediul codurilor de conduită adoptate 

la nivel național în domeniile coordonate 

de prezenta directivă în măsura permisă de 

Statele membre introduc reglementări și 

încurajează coreglementarea prin 

intermediul codurilor de conduită adoptate 

la nivel național în domeniile coordonate 

de prezenta directivă în măsura permisă de 
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sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie 

să fie concepute astfel încât să fie larg 

acceptate de principalele părți interesate 

din statele membre în cauză. Codurile de 

conduită își stabilesc în mod clar și 

neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că 

realizarea obiectivelor pe care le vizează 

este monitorizată și evaluată în mod 

regulat, transparent și independent. 

Codurile prevăd dispoziții privind 

asigurarea efectivă a respectării normelor, 

inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni 

eficace și proporționale. 

sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie 

să fie concepute astfel încât să fie larg 

acceptate de principalele părți interesate 

din statele membre în cauză. Codurile de 

conduită își stabilesc în mod clar și 

neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că 

realizarea obiectivelor pe care le vizează 

este monitorizată și evaluată în mod 

regulat, transparent și independent. 

Codurile prevăd dispoziții privind 

asigurarea efectivă a respectării normelor, 

inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni 

eficace și proporționale. 

Or. en 

 

Amendamentul   97 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre încurajează 

coreglementarea și autoreglementarea prin 

intermediul codurilor de conduită adoptate 

la nivel național în domeniile coordonate 

de prezenta directivă în măsura permisă de 

sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie 

să fie concepute astfel încât să fie larg 

acceptate de principalele părți interesate 

din statele membre în cauză. Codurile de 

conduită își stabilesc în mod clar și 

neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că 

realizarea obiectivelor pe care le vizează 

este monitorizată și evaluată în mod 

regulat, transparent și independent. 

Codurile prevăd dispoziții privind 

asigurarea efectivă a respectării normelor, 

inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni 

eficace și proporționale. 

Statele membre încurajează 

coreglementarea prin intermediul codurilor 

de conduită adoptate la nivel național în 

domeniile coordonate de prezenta directivă 

în măsura permisă de sistemele lor juridice. 

Aceste coduri trebuie să fie concepute 

astfel încât să fie larg acceptate de 

principalele părți interesate din statele 

membre în cauză. Codurile de conduită își 

stabilesc în mod clar și neechivoc 

obiectivele. Acestea prevăd că realizarea 

obiectivelor pe care le vizează este 

monitorizată și evaluată în mod regulat, 

transparent și independent. Codurile prevăd 

dispoziții privind asigurarea efectivă a 

respectării normelor, inclusiv, atunci când 

este cazul, sancțiuni eficace și 

proporționale. 

Or. da 



 

PE595.453v03-00 56/114 AM\1112182RO.docxx 

RO 

 

Amendamentul   98 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Proiectele de coduri de conduită ale 

Uniunii menționate la articolul 6a alineatul 

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

precum și modificările sau extinderile 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate în 

vigoare sunt înaintate Comisiei de către 

semnatarii acestor coduri. 

Proiectele de coduri de conduită ale 

Uniunii menționate la articolul 6a alineatul 

(3), precum și modificările sau extinderile 

codurilor de conduită ale Uniunii aflate în 

vigoare sunt înaintate Comisiei de către 

semnatarii acestor coduri. 

Or. da 

Amendamentul   99 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură prin mijloace 

corespunzătoare faptul că serviciile mass-

media audiovizuale prestate de furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub jurisdicția 

lor nu conțin nicio incitare la violență sau 

la ură împotriva unui grup de persoane sau 

a unui membru al unui astfel de grup, 

definit prin referire la sex, origine rasială 

sau etnică, religie ori credință, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală; 

Statele membre asigură prin mijloace 

corespunzătoare faptul că serviciile mass-

media audiovizuale prestate de furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub jurisdicția 

lor nu conțin nicio incitare la terorism, la 

violență sau la ură împotriva unui grup de 

persoane sau a unui membru al unui astfel 

de grup, definit prin referire la sex, origine 

rasială sau etnică, religie ori credință, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală; 

Or. fr 

 

Amendamentul   100 
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Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Statele membre asigură prin mijloace 

corespunzătoare faptul că serviciile mass-

media audiovizuale prestate de furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub jurisdicția 

lor nu conțin nicio incitare la violență sau 

la ură împotriva unui grup de persoane sau 

a unui membru al unui astfel de grup, 

definit prin referire la sex, origine rasială 

sau etnică, religie ori credință, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală.” 

„Statele membre asigură prin mijloace 

corespunzătoare faptul că serviciile mass-

media audiovizuale prestate de furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub jurisdicția 

lor nu conțin nicio incitare la violență, la 

ură sau la terorism împotriva unui grup de 

persoane sau a unui membru al unui astfel 

de grup, definit prin referire la sex, origine 

rasială sau etnică, religie ori credință, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală.” 

Or. en 

Justificare 

Aceeași justificare ca la amendamentul depus la considerentul 26. 

 

Amendamentul   101 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) la articolul 6, se adaugă următorul 

paragraf: 

 „Statele membre impun radiodifuzorilor 

aflați sub jurisdicția lor să difuzeze 

evenimentele de importanță majoră 

pentru societate într-o manieră accesibilă 

pentru persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.” 

Or. en 
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Amendamentul   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6a – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale oferă publicului informații 

suficiente cu privire la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor. În acest scop, statele 

membre pot utiliza un sistem de descriptori 

care indică natura conținutului unui 

serviciu mass-media audiovizual. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale și furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video oferă efectiv 

publicului informații clare, înaintea 

programului și în timpul acestuia, dar și 

înainte și după orice întrerupere, cu 

privire la conținutul care îi poate afecta 

sau deranja pe minori și care, în special, 
poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a acestora. În acest scop, statele 

membre pot utiliza un sistem de descriptori 

care indică natura conținutului unui 

serviciu mass-media audiovizual. 

Or. en 

 

Amendamentul   103 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6a – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale oferă publicului informații 

suficiente cu privire la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor. În acest scop, statele 

membre pot utiliza un sistem de descriptori 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale oferă publicului informații 

suficiente cu privire la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a grupurilor vulnerabile, precum 

minorii. În acest scop, statele membre pot 
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care indică natura conținutului unui 

serviciu mass-media audiovizual. 

utiliza un sistem de descriptori care indică 

natura conținutului unui serviciu mass-

media audiovizual. 

Or. en 

 

Amendamentul   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6a – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale oferă publicului informații 

suficiente cu privire la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor. În acest scop, statele 

membre pot utiliza un sistem de descriptori 

care indică natura conținutului unui 

serviciu mass-media audiovizual. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale oferă publicului informații 

suficiente cu privire la conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor. În acest scop, statele 

membre utilizează un sistem de descriptori 

care indică natura conținutului unui 

serviciu mass-media audiovizual. 

Or. en 

Justificare 

Din rațiuni de coerență cu articolul 12. 

 

Amendamentul   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6a – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de servicii mass-media să facă 

schimb de cele mai bune practici privind 

3. Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de servicii mass-media să facă 

schimb de cele mai bune practici privind 
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sistemele de coreglementare în întreaga 

Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

sistemele de coreglementare în întreaga 

Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

promovează adoptarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

Or. en 

 

Amendamentul   106 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Articolul 7 se elimină. (10) Articolul 7 se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „Articolul 7 

 1. Statele membre se asigură că furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale își fac 

în mod treptat serviciile accesibile pentru 

persoanele cu dizabilități. După intrarea 

în vigoare a prezentei directive, statele 

membre se asigură că furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale 

furnizează acces la subtitrări pentru 

persoanele surde și cu deficiențe de auz, 

la descrieri audio, la subtitrări vorbite sau 

la subtitrări audio, precum și la 

interpretariat în limbajul semnelor. 

 2. Serviciile accesibile sunt furnizate 

pentru diferite tipuri de programe, 

inclusiv pentru programele destinate 

copiilor, și în diferite momente ale zilei, 

fără a concentra conținutul accesibil în 

intervalele orare cele mai puțin uzuale 

pentru publicul general. Statele membre 

încurajează furnizorii de servicii mass-

media audiovizuale să consulte 

organizațiile utilizatorilor, inclusiv 

organizațiile ce reprezintă persoanele cu 

dizabilități, în ceea ce privește 

prioritizarea programelor care vor fi 
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făcute accesibile. 

 3. Statele membre se asigură că furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale își fac 

accesibile site-urile web, aplicațiile online 

și serviciile bazate pe tehnologia mobilă, 

inclusiv aplicațiile mobile, utilizate pentru 

furnizarea serviciului, într-o manieră 

consecventă și adecvată, astfel încât să 

poată fi percepute, folosite și înțelese de 

către utilizatori, precum și într-o manieră 

solidă, care să faciliteze 

interoperabilitatea cu o gamă variată de 

agenți utilizatori și de tehnologii asistive 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

 4. Statele membre se asigură că furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale oferă 

informații accesibile privind serviciile lor 

și, în special, precizează și explică în ce 

fel se utilizează caracteristicile de 

accesibilitate ale serviciilor, inclusiv 

complementaritățile cu tehnologiile 

asistive și cu alte servicii de acces 

furnizate de o parte terță. 

 5. Informațiile de urgență, inclusiv 

comunicările și anunțurile publice în caz 

de dezastre naturale, care sunt puse la 

dispoziția publicului prin servicii mass-

media audiovizuale, sunt furnizate într-o 

manieră accesibilă persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv cu ajutorul 

subtitrărilor pentru persoanele surde și cu 

deficiențe de auz, al interpretariatului în 

limbajul semnelor, al mesajelor audio și 

al descrierilor audio pentru orice 

informații vizuale.” 

Or. en 

 

Amendamentul   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Articolul 7 se elimină. (10) Articolul 7 se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „Articolul 7 

 1. Statele membre se asigură că furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub 

jurisdicția lor își fac serviciile mai 

accesibile pentru persoanele cu deficiențe 

de vedere sau de auz, în mod continuu și 

progresiv. 

 2. În ceea ce privește punerea în aplicare 

a prezentului articol, statele membre 

încurajează elaborarea de coduri de 

conduită de autoreglementare și de 

coreglementare. Comisia și ERGA 

încurajează furnizorii de servicii mass-

media să facă schimb de cele mai bune 

practici privind sistemele de 

autoreglementare în întreaga Uniune. 

 3. Până la... [trei ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive] și, ulterior, 

la fiecare cinci ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

un raport privind aplicarea prezentului 

articol.” 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție ar trebui nu numai să fie păstrată, ci și consolidată. 

 

Amendamentul   108 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Articolul 7 se elimină. (10) Articolul 7 se înlocuiește cu 

următorul text: 

 Statele membre adoptă măsuri pentru a se 

asigura că serviciile oferite de furnizorii 

de servicii mass-media aflați sub 

jurisdicția lor sunt făcute treptat 

accesibile persoanelor cu handicap vizual 

sau auditiv, în conformitate cu obligațiile 

lor stabilite în Convenția Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu 

handicap. 

Or. da 

 

Amendamentul   109 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -aa (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-aa) la alineatul (1), se introduce 

următoarea literă: 

 „(ea) comunicările comerciale 

audiovizuale privind produse alimentare 

și băuturi cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi nu însoțesc un 

program ce vizează copiii, sub forma unei 

pauze publicitare în timpul, imediat 

înainte sau imediat după un astfel de 

program și nu sunt incluse într-un astfel 

de program; de asemenea, acestea sunt 

interzise în timpul orelor de vârf pentru 

publicul reprezentat de copii;” 

Or. en 
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Amendamentul   110 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – partea introductivă 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „2. Statele membre introduc legislație 

pentru a reduce în mod efectiv la 

minimum expunerea copiilor și a 

minorilor la comunicări comerciale 

audiovizuale privind produse alimentare 

și băuturi care conțin nutrienți și 

substanțe cu efect nutrițional sau 

fiziologic al căror consum excesiv nu este 

recomandat în regimul alimentar general, 

în special grăsimi, grăsimi saturate, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Această legislație se referă la programele 

de televiziune, la serviciile mass-media 

audiovizuale la cerere, la platformele de 

partajare a materialelor video și la 

platformele de comunicare socială și 

vizează, printre altele, interzicerea unor 

astfel de comunicări în timpul intervalelor 

orare în care copiii se uită de regulă la 

televizor. 

 Pentru a diferenția produsele alimentare 

și băuturile în funcție de compoziția lor 

nutrițională, se folosește modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS.” 

Or. en 

 

Amendamentul   111 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – partea introductivă 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

(a) alineatul (2) se elimină. 

Or. en 

 

Amendamentul   112 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare referitoare la 

comunicările comerciale audiovizuale 

inadecvate care însoțesc programele al 

căror public îl constituie într-o proporție 

semnificativă copiii sau care sunt incluse 

în aceste programe, privind produsele 

alimentare și băuturile care conțin 

nutrienți și substanțe cu efect nutrițional 

sau fiziologic al căror consum excesiv nu 

este recomandat în regimul alimentar 

global, în special grăsimi, acizi grași 

trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

eliminat 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu 

corespund în alt mod orientărilor în 

materie de nutriție de la nivel național sau 

internațional. Aceste coduri ar trebui să 
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prevadă pentru comunicările comerciale 

audiovizuale interdicția de a scoate în 

evidență calitatea pozitivă a aspectelor 

nutriționale ale unor astfel de produse 

alimentare și băuturi. 

Comisia și ERGA încurajează schimbul 

de cele mai bune practici privind sistemele 

de autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, 

Comisia facilitează elaborarea unor 

coduri de conduită ale Uniunii. 

 

Or. en 

 

Amendamentul   113 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   114 

Renate Sommer 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate. 

Or. en 

 

Amendamentul   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 
privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

Statele membre adoptă măsuri pentru a 

reduce la minimum expunerea 

adolescenților la comunicările comerciale 

privind produsele alimentare și băuturile 

non-alcoolice care conțin nutrienți și 

substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic 

al căror consum excesiv nu este 

recomandat în regimul alimentar global, în 

special grăsimi, acizi grași trans, sare sau 

sodiu și zaharuri. Comisia și statele 

membre iau în considerare modelul de 

profil nutrițional al Biroului regional 
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alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 
pentru Europa al OMS, pentru a atinge 

obiectivul prevăzut la primul paragraf. 

Or. en 

 

Amendamentul   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele pentru copii și conținuturile 

destinate copiilor sau care sunt incluse în 

aceste programe, privind produsele 

alimentare și băuturile care conțin nutrienți 

și substanțe cu efect nutrițional sau 

fiziologic al căror consum excesiv nu este 

recomandat în regimul alimentar global, în 

special grăsimi, acizi grași trans, sare sau 

sodiu și zaharuri. 

Or. en 

 

Amendamentul   117 

Frédérique Ries 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

Statele membre și Comisia asigură 

elaborarea unor coduri de conduită de 



 

AM\1112182RO.docxx 69/114 PE595.453v03-00 

 RO 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele pentru copii și programele de 

familie sau care sunt incluse în aceste 

programe, privind produsele alimentare și 

băuturile care conțin nutrienți și substanțe 

cu efect nutrițional sau fiziologic al căror 

consum excesiv nu este recomandat în 

regimul alimentar global, în special 

grăsimi, grăsimi saturate, acizi grași trans, 

sare sau sodiu și zaharuri. 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește programele afectate de restricții în materie de publicitate, este esențial să 

fie vizate și programele de familie, care sunt urmărite atât de adulți, cât și de copii și care 

corespund unor obiceiuri frecvente în ceea ce privește privitul la televizor. 

 

Amendamentul   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele pentru copii sau care sunt 

incluse în aceste programe, privind 

produsele alimentare și băuturile care 

conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 
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Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează clarificarea dispoziției. 

 

Amendamentul   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și Comisia încurajează 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Statele membre și Comisia asigură 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

referitoare la comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate care însoțesc 

programele al căror public îl constituie 

într-o proporție semnificativă copiii sau 

care sunt incluse în aceste programe, 

privind produsele alimentare și băuturile 

care conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar global, în special grăsimi, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

Or. it 

 

Amendamentul   120 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2. Comunicările comerciale privind 

produsele alimentare și băuturile ce 
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conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar general, în special grăsimi, 

grăsimi saturate, acizi grași trans, sare 

sau sodiu și zaharuri, sunt interzise în 

timpul orelor de vârf pentru publicul 

reprezentat de copii, ce urmează a fi 

definite la nivel național, dar cel puțin 

până la ora 21.00. 

 Pentru identificarea unor astfel de 

alimente, se aplică modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS. 

Or. en 

 

Amendamentul   121 

Renate Sommer 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu 

corespund în alt mod orientărilor în 

materie de nutriție de la nivel național sau 

internațional. Aceste coduri ar trebui să 

prevadă pentru comunicările comerciale 

audiovizuale interdicția de a scoate în 

evidență calitatea pozitivă a aspectelor 

nutriționale ale unor astfel de produse 

alimentare și băuturi. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul   122 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale privind produsele alimentare 

și băuturile cu un conținut ridicat de sare, 

zaharuri sau grăsimi ori care nu 

corespund în alt mod orientărilor în 

materie de nutriție de la nivel național sau 

internațional. Aceste coduri ar trebui să 

prevadă pentru comunicările comerciale 

audiovizuale interdicția de a scoate în 

evidență calitatea pozitivă a aspectelor 

nutriționale ale unor astfel de produse 

alimentare și băuturi. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

reduce în mod eficace expunerea minorilor 

la comunicările comerciale audiovizuale 

privind produsele alimentare și băuturile cu 

un conținut ridicat de sare, zaharuri sau 

grăsimi ori care nu corespund în alt mod 

orientărilor în materie de nutriție de la 

nivel național sau internațional. Aceste 

coduri ar trebui să prevadă pentru 

Aceste coduri sunt utilizate pentru a reduce 

în mod eficace expunerea minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

privind produsele alimentare și băuturile cu 

un conținut ridicat de sare, zaharuri sau 

grăsimi ori care nu corespund în alt mod 

orientărilor în materie de nutriție de la 

nivel național sau internațional. Aceste 

coduri prevăd pentru comunicările 
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comunicările comerciale audiovizuale 

interdicția de a scoate în evidență calitatea 

pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor 

astfel de produse alimentare și băuturi. 

comerciale audiovizuale interdicția de a 

scoate în evidență calitatea pozitivă a 

aspectelor nutriționale ale unor astfel de 

produse alimentare și băuturi. 

Or. en 

Justificare 

Directiva nu impune existența unor astfel de coduri, dar ar trebui să fie clar că ele ar trebui 

respectate dacă sunt adoptate. 

 

Amendamentul   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

Comisia și ERGA asigură schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

Or. it 

 

Amendamentul   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 
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facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

promovează adoptarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii.”; 

Or. en 

 

Amendamentul   126 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

autoreglementare și coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii. 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de 

cele mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul   127 

Mihai țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre sunt încurajate să 

solicite serviciilor audiovizuale să nu 

difuzeze informații a căror divulgare este 

de natură să determine prejudicii 

economice și a căror diseminare poate 

avea drept consecință panicarea, 

dezinformarea sau manipularea 

publicului, până la comunicarea oficială 

a rezultatelor anchetei, auditului sau 

controalelor oficiale de către autoritățile 
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competente, întrucât aceste informații se 

pot dovedi a fi false și să aibă un impact 

negativ asupra pieței interne. 

 Excepții fac cazurile când se impune o 

retragere publică comunicată oficial de 

autoritățile de resort, o retragere asumată 

în mod benevol de un agent economic și 

cele de atenționare publică a 

consumatorilor cu privire la potențialele 

riscuri. 

Or. ro 

 

Amendamentul   128 

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

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatele 2 a și 2 b (noi) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se introduc următoarele alineate: 

 „2a. Alimentele cu un conținut ridicat de 

grăsimi, zaharuri sau sare sunt 

identificate folosind modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS. 

 2b. În scopurile alineatului (1) literele (e) 

și (ea), statele membre stabilesc orele de 

vârf pentru publicul reprezentat de copii 

pe teritoriul lor, în funcție de situația 

națională.” 

Or. en 

 

Amendamentul   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă) 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) la alineatul (1), litera (e) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„(e) comunicațiile audiovizuale destinate 

comercializării de băuturi alcoolice nu 

vizează în mod special minorii și nu 

încurajează consumul excesiv al băuturilor 

respective;” 

„(e) expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

privind băuturi alcoolice este redusă la 

minimum, iar aceste comunicări nu 

încurajează consumul excesiv al băuturilor 

respective și nu însoțesc un program ce 

vizează copiii, sub forma unei pauze 

publicitare în timpul, imediat înainte sau 

imediat după un astfel de program și nu 

sunt incluse într-un astfel de program; de 

asemenea, acestea sunt interzise în timpul 

orelor de vârf pentru publicul reprezentat 

de copii;” 

Or. en 

 

Amendamentul   130 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) la alineatul (1), litera (e) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„(e) comunicațiile audiovizuale destinate 

comercializării de băuturi alcoolice nu 

vizează în mod special minorii și nu 

încurajează consumul excesiv al băuturilor 

respective;” 

„(e) comunicările comerciale audiovizuale 

privind băuturi alcoolice nu vizează în mod 

special minorii, nu încurajează consumul 

excesiv al băuturilor respective și nu 

însoțesc un program ce vizează copiii, sub 

forma unei pauze publicitare în timpul, 

imediat înainte sau imediat după un astfel 

de program și nu sunt incluse într-un 

astfel de program; de asemenea, acestea 

sunt interzise în timpul orelor de vârf 
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pentru publicul reprezentat de copii;” 

Or. en 

 

Amendamentul   131 

Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (1), litera (e) se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „(e) comunicările comerciale 

audiovizuale privind băuturi alcoolice nu 

vizează în mod special minorii, evită 

expunerea minorilor și nu încurajează 

consumul băuturilor respective;” 

Or. en 

 

Amendamentul   132 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (1), se introduce 

următoarea literă: 

 „(ea) comunicările comerciale privind 

băuturi alcoolice sunt interzise în timpul 

orelor de vârf pentru publicul reprezentat 

de copii, ce urmează a fi definite la nivel 

național, dar cel puțin până la ora 21.00;” 

Or. en 
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Amendamentul   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

3. Statele membre adoptă măsuri 

pentru a reduce la minimum expunerea 

adolescenților la comunicările comerciale 

pentru băuturile alcoolice. Sunt interzise 

comunicările comerciale care precedă, 

succedă sau întrerup programele ce 

vizează publicul reprezentat de 

adolescenți între orele 7.00 și 23.00. Fără 

a aduce atingere adoptării de măsuri de 

reglementare, statele membre și Comisia 

încurajează dezvoltarea unor inițiative de 

autoreglementare și coreglementare, 

inclusiv a unor coduri de conduită, pentru 

a reduce în continuare la minimum 

expunerea adolescenților la astfel de 

comunicări comerciale, care însoțesc 

programe al căror public îl constituie într-

o proporție semnificativă minorii sau care 

sunt incluse în astfel de programe. 

Or. en 

 

Amendamentul   134 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

3. Statele membre introduc legislație 

care să prevină comunicările comerciale 
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conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 
expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

audiovizuale inadecvate pentru băuturile 

alcoolice și pentru a reduce la minimum 

în mod eficace expunerea copiilor și a 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru băuturile alcoolice. 

Această legislație se referă la programele 

de televiziune, la serviciile mass-media 

audiovizuale la cerere, la platformele de 

partajare a materialelor video și la 

platformele de comunicare socială și 

vizează, printre altele, interzicerea unor 

astfel de comunicări în intervalele orare 

în care copiii se uită de regulă la televizor. 

Or. en 

 

Amendamentul   135 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

3. Statele membre și Comisia asigură 

elaborarea unor coduri de conduită de 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. 

Or. en 

 

Amendamentul   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri sunt 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice și nu încurajează consumul 

excesiv al unor astfel de băuturi. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui abordată și problema consumului excesiv de alcool. 

 

Amendamentul   137 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de coreglementare privind 

comunicările comerciale audiovizuale 

inadecvate pentru băuturile alcoolice. 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea grupurilor 

vulnerabile, precum minorii, la 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturile alcoolice. 

Or. en 
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Amendamentul   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre și Comisia 

încurajează elaborarea unor coduri de 

conduită de autoreglementare și 

coreglementare privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui 

utilizate pentru a limita în mod eficace 

expunerea minorilor la comunicările 

comerciale audiovizuale pentru băuturile 

alcoolice. 

3. Statele membre și Comisia asigură 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare privind 

comunicările comerciale audiovizuale 

inadecvate pentru băuturile alcoolice. 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a 

limita în mod eficace expunerea minorilor 

la comunicările comerciale audiovizuale 

pentru băuturile alcoolice. 

Or. it 

 

Amendamentul   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre și Comisia asigură 

elaborarea unor coduri de conduită de 

autoreglementare și coreglementare 

privind comunicările comerciale 

audiovizuale inadecvate pentru jocurile de 

noroc. Aceste coduri sunt utilizate pentru 

a limita în mod eficace expunerea 

minorilor la comunicările comerciale 

audiovizuale pentru jocurile de noroc. 

Or. it 
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Amendamentul   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia facilitează elaborarea unor coduri 

de conduită ale Uniunii.” 

4. Comisia și ERGA asigură 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia facilitează elaborarea unor coduri 

de conduită ale Uniunii.” 

Or. it 

Amendamentul   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia facilitează elaborarea unor coduri 

de conduită ale Uniunii.” 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia promovează adoptarea unor 

coduri de conduită ale Uniunii.” 

Or. en 

 

Amendamentul   142 

Ian Duncan 

 

Propunere de directivă 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia facilitează elaborarea unor coduri 

de conduită ale Uniunii. 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Atunci 

când este necesar, Comisia și ERGA 

promovează adoptarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Responsabilitatea pentru elaborarea și adoptarea codurilor va rămâne în sarcina 

semnatarilor. 

 

Amendamentul   143 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de autoreglementare și 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

se consideră că acest lucru este oportun, 

Comisia facilitează elaborarea unor coduri 

de conduită ale Uniunii. 

4. Comisia și ERGA încurajează 

schimbul de cele mai bune practici privind 

sistemele de coreglementare în întreaga 

Uniune. Dacă se consideră că acest lucru 

este oportun, Comisia facilitează 

elaborarea unor coduri de conduită ale 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ba (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) alineatul (1) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „1. Comunicările comerciale audiovizuale 

oferite de furnizorii de servicii mass-

media aflați sub jurisdicția statelor 

membre sunt permise cu condiția 

respectării următoarelor cerințe: 

 (a) comunicările comerciale audiovizuale 

pot fi recunoscute cu ușurință ca atare de 

către telespectatori. Prin urmare, se 

interzice orice fel de comunicare 

comercială audiovizuală mascată; 

 (b) comunicările comerciale audiovizuale 

nu utilizează tehnici subliminale; 

 (c) comunicările comerciale audiovizuale: 

 (i) nu aduc prejudicii respectării 

demnității umane; 

 (ii) nu includ, nu tolerează și nu 

promovează niciun fel de discriminare, 

astfel cum este prevăzut la articolul 21 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene; 

 (iii) nu încurajează comportamente 

nocive la adresa sănătății sau a 

siguranței; 

 (iv) nu încurajează comportamente nocive 

la adresa mediului înconjurător; 

 (v) nu încurajează comportamente nocive 

la adresa bunăstării animalelor; 

 (d) sunt interzise toate formele de 

comunicări comerciale audiovizuale 

privind țigările și alte produse din tutun; 

 (e) sunt interzise toate formele de 

comunicări comerciale audiovizuale care 

conțin și/sau promovează jocurile de 

noroc, jocurile și plasarea de pariuri; 
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 (f) sunt interzise comunicările comerciale 

audiovizuale privind (i) produsele 

medicale pentru uz uman ce se eliberează 

în mod obligatoriu pe bază de rețetă, (ii) 

produsele medicale veterinare cu 

proprietăți sau substanțe anabolice, 

antiinflamatoare, antiinfecțioase, 

anticancerigene, hormonale sau 

psihotrope, (iii) tratamentele medicale cu 

caracter invaziv, cu excepția intervențiilor 

non-invazive cu un scop exclusiv estetic; 

 (g) sunt interzise toate formele de 

comunicări comerciale audiovizuale care 

includ și/sau promovează produse și 

servicii financiare ce se dovedesc a fi 

nocive pentru consumatori, în special cele 

care conțin riscuri intrinsece care nu pot 

fi recunoscute imediat și cu ușurință de 

către un nespecialist; 

 (h) sunt interzise comunicările comerciale 

audiovizuale, în timpul programelor și 

între acestea, care vizează publicul 

reprezentat de copii; 

 (i) comunicările comerciale audiovizuale 

nu provoacă daune fizice, mentale sau 

morale adolescenților. 

 Prin urmare, acestea nu îndeamnă 

adolescenții să cumpere sau să 

contracteze un produs sau un serviciu 

exploatându-le lipsa de experiență sau 

credulitatea, nu îi încurajează să își 

convingă părinții sau pe alții să 

achiziționeze produsele sau serviciile 

promovate, nu exploatează încrederea 

deosebită pe care o au adolescenții în 

părinți, în profesori sau în alte persoane 

și nu prezintă în mod nerezonabil 

adolescenți aflați în situații periculoase 

sau în situații atrăgătoare care nu au 

legătură cu natura produsului promovat.” 

Or. en 

 

Amendamentul   145 
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Christofer Fjellner 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ba (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) la alineatul (1), se introduce 

următoarea literă: 

 „(fa) comunicările comerciale 

audiovizuale privind serviciile de jocuri de 

noroc nu vizează în mod special minorii și 

conțin un mesaj clar în care se indică 

vârsta minimă sub care nu sunt permise 

jocurile de noroc.” 

Or. en 

 

Amendamentul   146 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) la articolul 9 alineatul (1), litera 

(e) se elimină. 

Or. en 

 

Amendamentul   147 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 10 – alineatul 2 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (12a) La articolul 10, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„2. Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie fabricarea sau 

vânzarea de țigări și alte produse pe bază 

de tutun.” 

„2. Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie fabricarea sau 

vânzarea de țigări și alte produse pe bază 

de tutun, băuturi alcoolice sau produse 

alimentare și băuturi care conțin nutrienți 

și substanțe cu efect nutrițional sau 

fiziologic al căror consum excesiv nu este 

recomandat în regimul alimentar general, 

în special grăsimi, grăsimi saturate, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

 Pentru a diferenția produsele alimentare 

și băuturile în funcție de compoziția lor 

nutrițională, se folosește modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS.” 

Or. en 

 

Amendamentul   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 10 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (12a) La articolul 10, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„2. Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie fabricarea sau 

vânzarea de țigări și alte produse pe bază 

de tutun.” 

„2. Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie: 

 (a) jocurile de noroc, jocurile și plasarea 

de pariuri; 
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 (b) fabricarea sau vânzarea de țigări și alte 

produse pe bază de tutun, băuturi alcoolice 

sau produse medicale și tratamente 

medicale; 

 (c) vânzarea de produse și servicii de 

investiții financiare; 

 (d) fabricarea sau vânzarea de produse 

alimentare și băuturi non-alcoolice a 

căror promovare este interzisă conform 

modelului de profil nutrițional al Biroului 

regional pentru Europa al OMS.” 

Or. en 

 

Amendamentul   149 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 10 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (12a) La articolul 10, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie fabricarea sau 

vânzarea de țigări și alte produse pe bază 

de tutun.” 

„Serviciile sau programele mass-media 

audiovizuale nu sunt sponsorizate de 

întreprinderi al căror obiect de activitate 

principal îl constituie fabricarea sau 

vânzarea de țigări și alte produse pe bază 

de tutun, băuturi alcoolice și produse 

alimentare și băuturi cu un conținut 

ridicat de grăsimi, grăsimi saturate, acizi 

grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

 Pentru identificarea unor astfel de 

alimente, se aplică modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS.” 

Or. en 

 



 

AM\1112182RO.docxx 89/114 PE595.453v03-00 

 RO 

Amendamentul   150 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Poziționarea de produse se admite 

în toate serviciile mass-media 

audiovizuale, cu excepția programelor de 

știri și de actualități, a programelor 

dedicate consumatorilor, a programelor 

religioase și a programelor al căror public 

îl constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   151 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Poziționarea de produse se admite 

în toate serviciile mass-media 

audiovizuale, cu excepția programelor de 

știri și de actualități, a programelor 

dedicate consumatorilor, a programelor 

religioase și a programelor al căror public 

îl constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. 

2. Poziționarea de produse se 

interzice. 

Or. da 

 

Amendamentul   152 

Jadwiga Wiśniewska 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Poziționarea de produse se admite 

în toate serviciile mass-media 

audiovizuale, cu excepția programelor de 

știri și de actualități, a programelor 

dedicate consumatorilor, a programelor 

religioase și a programelor al căror public 

îl constituie într-o proporție semnificativă 

copiii. 

2. Poziționarea de produse se admite 

în toate serviciile mass-media 

audiovizuale, cu excepția programelor de 

știri și de actualități, a programelor 

dedicate consumatorilor, a programelor 

religioase și a programelor pentru copii. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează clarificarea dispoziției. 

 

Amendamentul   153 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Programele care conțin poziționări 

de produse îndeplinesc următoarele 

cerințe: 

3. Prin derogare de la alineatul (2), 

poziționarea de produse este admisă în 

următoarele cazuri, cu excepția cazului în 

care statele membre stabilesc altfel: 

Or. da 

 

Amendamentul   154 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

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

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) conținutul și, în cazul transmisiilor 

de televiziune, intervalul orar alocat 

acestora nu sunt în nicio circumstanță 

influențate într-un mod care să afecteze 

responsabilitatea și independența 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media; 

(a) în operele cinematografice, filmele 

și serialele realizate pentru prezentarea în 

cadrul unor servicii mass-media 

audiovizuale, programe de sport și 

programe de divertisment; 

Or. da 

 

Amendamentul   155 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) acestea nu încurajează în mod 

direct cumpărarea sau închirierea de 
produse sau servicii; 

(b) în cazul în care nu se efectuează 

nicio plată, ci doar se furnizează anumite 
produse sau servicii cu titlu gratuit, cum 

ar fi recuzită de producție și premii, în 

vederea includerii lor în program; 

 derogarea prevăzută la litera (a) nu se 

aplică programelor pentru copii; 

Or. da 

 

Amendamentul   156 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c și paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

publicul este informat în mod clar cu 

privire la existența poziționării de produse. 

Programele care conțin poziționări de 

produse sunt identificate în mod 

corespunzător la început și la sfârșit, 

precum și atunci când se reiau după o 

pauză publicitară, pentru evitarea oricărei 

confuzii din partea publicului. 

Programele care conțin o poziționare de 

produs îndeplinesc cel puțin toate 

următoarele cerințe: 

 (a) conținutul și, în cazul transmisiilor de 

televiziune, intervalul orar alocat acestora 

nu sunt în nicio circumstanță influențate 

într-un mod care să afecteze 

responsabilitatea și responsabilitatea 

editorială a furnizorului de servicii mass-

media; 

 (b) acestea nu încurajează în mod direct 

cumpărarea sau închirierea de produse 

sau servicii, în special prin mențiuni 

speciale cu caracter promoțional 

referitoare la produsele sau serviciile 

respective; 

 (c) nu scot exagerat în evidență produsul 

în cauză; 

 (d) publicul este informat în mod clar cu 

privire la existența poziționării de produse. 

Programele care conțin poziționări de 

produse sunt identificate în mod 

corespunzător la început și la sfârșit, 

precum și atunci când se reiau după o 

pauză publicitară, pentru evitarea oricărei 

confuzii din partea publicului. 

Or. da 

 

Amendamentul   157 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu titlu de excepție, statele membre pot 

opta să acorde derogări de la cerințele 

prevăzute la litera (c), cu condiția ca 

programul în cauză să nu fi fost nici 

produs, nici comandat de furnizorul de 

servicii mass-media sau de o societate 

afiliată furnizorului de servicii mass-media. 

Cu titlu de excepție, statele membre pot 

opta să acorde derogări de la cerințele 

prevăzute la litera (d), cu condiția ca 

programul în cauză să nu fi fost nici 

produs, nici comandat de furnizorul de 

servicii mass-media sau de o societate 

afiliată furnizorului de servicii mass-media. 

Or. da 

 

Amendamentul   158 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – literele ba și bb și paragraful 1 a (noi) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) băuturi alcoolice; 

 (bb) produse alimentare și băuturi non-

alcoolice cu un conținut ridicat de 

grăsimi, grăsimi saturate, acizi grași 

trans, sare sau sodiu și zaharuri. 

 Pentru identificarea alimentelor prevăzute 

la litera (bb), se aplică modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS. 

Or. en 

 

Amendamentul   159 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (ba) băuturi alcoolice sau poziționări 

de produse pentru întreprinderi al căror 

principal obiect de activitate este 

fabricarea sau vânzarea de băuturi 

alcoolice; 

Or. en 

 

Amendamentul   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) băuturi alcoolice; 

Or. en 

 

Amendamentul   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) băuturi alcoolice; 

Or. en 

Justificare 

Poziționarea de produse este o tehnică de marketing eficientă, care nu va include băuturi 

alcoolice. 

 

Amendamentul   162 
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Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – litera bb și paragraful 1 a (noi) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) produse alimentare și băuturi care 

conțin nutrienți și substanțe cu efect 

nutrițional sau fiziologic al căror consum 

excesiv nu este recomandat în regimul 

alimentar general, în special grăsimi, 

grăsimi saturate, acizi grași trans, sare 

sau sodiu și zaharuri. 

 Pentru a diferenția produsele alimentare 

și băuturile în funcție de compoziția lor 

nutrițională, se folosește modelul de profil 

nutrițional al Biroului regional pentru 

Europa al OMS. 

Or. en 

 

Amendamentul   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 4 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) produse alimentare și băuturi non-

alcoolice cu un conținut ridicat de 

grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și 

zaharuri. 

Or. en 

 

Amendamentul   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 12 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile 

corespunzătoare pentru a garanta că 

programele oferite de furnizorii de servicii 

mass-media aflați sub jurisdicția lor care 

pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor sunt puse la dispoziție 

numai într-un mod care să asigure că, în 

mod normal, minorii nu le vor auzi sau 

vedea. Printre măsurile respective se pot 

număra selectarea orei de difuzare, 

instrumente de verificare a vârstei sau alte 

măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale 

cu potențialele efecte negative ale 

programului. 

Statele membre iau toate măsurile 

necesare și corespunzătoare pentru a 

garanta că programele oferite de furnizorii 

de servicii mass-media și de furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video aflați sub jurisdicția lor care ar putea 

afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor sau care ar putea 

dăuna integrității fizice, mentale sau 

morale a persoanelor în vârstă și a 

grupurilor vulnerabile sunt puse la 

dispoziție numai într-un mod care să 

asigure că, în mod normal, minorii și 

respectivele grupuri nu le vor auzi sau 

vedea. Printre măsurile respective se pot 

număra selectarea orei de difuzare, 

instrumente de verificare a vârstei sau alte 

măsuri tehnice adecvate și eficace. Acestea 

sunt proporționale cu potențialele efecte 

negative ale programului. 

Or. en 

 

Amendamentul   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre iau măsuri 

corespunzătoare pentru a se asigura că 

programele de televiziune difuzate de 

radiodifuzorii aflați sub jurisdicția lor nu 

includ programe ce ar putea afecta în 

mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau 
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morală a minorilor, în special programe 

care implică pornografie sau violență 

gratuită. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează consolidarea protecției minorilor. 

 

Amendamentul   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 12 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi 

violența nejustificată și pornografia, face 

obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi 

criptarea și sistemele eficace de control 

parental. 

Programele ce pot afecta în mod grav 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în special programele care 

implică servicii mass-media audiovizuale 

la cerere ce conțin pornografie sau 

violență nejustificată, fac obiectul celor 

mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea și 

sistemele eficace de control parental. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează consolidarea protecției minorilor. 

 

Amendamentul   167 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 13 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția 

lor alocă cel puțin 20 % din cataloagele lor 

operelor europene și garantează scoaterea 

în evidență a acestor opere. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția 

lor alocă cel puțin 40 % din cataloagele lor 

operelor europene și garantează scoaterea 

în evidență a acestor opere. 

Or. fr 

 

Amendamentul   168 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 20 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

16. La articolul 20 alineatul (2), prima 

teză se înlocuiește cu următorul text: 

eliminat 

„Transmisia filmelor realizate pentru 

televiziune (cu excepția seriilor, a 

serialelor și a documentarelor), a operelor 

cinematografice și a programelor de știri 

poate fi întreruptă de publicitate televizată 

și/sau de teleshopping o singură dată 

pentru fiecare perioadă programată de cel 

puțin 20 de minute.” 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   169 

Margrete Auken 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Articolul 23 se înlocuiește cu eliminat 
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următorul text: 

„Articolul 23  

1. Proporția zilnică de spoturi publicitare 

televizate și de spoturi de teleshopping în 

perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00 

nu depășește 20 %. 

 

2. Alineatul (1) nu se aplică:  

(a) anunțurilor făcute de radiodifuzor în 

legătură cu propriile programe și cu 

produsele auxiliare derivate în mod direct 

din aceste programe sau în legătură cu 

programele altor entități care aparțin 

aceluiași grup media; 

 

(b) anunțurilor de sponsorizare;  

(c) poziționărilor de produse.”  

  

Or. en 

Justificare 

În forma sa actuală, directiva prevede că „proporția de spoturi publicitare televizate și 

spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăși 20 %”, stabilind astfel o 

limită orară, ceea ce reprezintă o măsură mai adecvată. 

 

Amendamentul   170 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proporția zilnică de spoturi 

publicitare televizate și de spoturi de 

teleshopping în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul   171 

Mihai țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Proporția zilnică de spoturi 

publicitare televizate și de spoturi de 

teleshopping în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %. 

(1) Proporția zilnică de spoturi 

publicitare televizate și de spoturi de 

teleshopping în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00 dintr-un interval de o 

oră să nu depășească 20 %. 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Or. ro 

 

Amendamentul   172 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proporția zilnică de spoturi 

publicitare televizate și de spoturi de 

teleshopping în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %. 

1. Proporția de spoturi publicitare 

televizate și de spoturi de teleshopping 

difuzate în interval de o oră nu depășește 

20 %. 

Or. fr 

 

Amendamentul   173 

Christel Schaldemose 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 



 

AM\1112182RO.docxx 101/114 PE595.453v03-00 

 RO 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proporția zilnică de spoturi 

publicitare televizate și de spoturi de 

teleshopping în perioada cuprinsă între 

orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %. 

1. Proporția de spoturi publicitare 

televizate și de spoturi de teleshopping 

într-un interval dat de o oră nu depășește 

20 %. 

Or. da 

Amendamentul   174 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) anunțurilor făcute de radiodifuzor 

în legătură cu propriile programe și cu 

produsele auxiliare derivate în mod direct 

din aceste programe sau în legătură cu 

programele altor entități care aparțin 

aceluiași grup media; 

(a) anunțurilor făcute de radiodifuzor 

în legătură cu propriile programe și cu 

produsele auxiliare derivate în mod direct 

din aceste programe; 

Or. fr 

 

Amendamentul   175 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere articolelor 14 

și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele 

membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

iau măsuri corespunzătoare pentru: 

1. Fără a aduce atingere articolelor 14 

și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele 

membre se asigură că furnizorii de servicii 

mass-media audiovizuale, precum 

furnizorii de platforme de partajare a 
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materialelor video, iau măsuri 

corespunzătoare pentru: 

Or. en 

 

Amendamentul   176 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) a-i proteja pe minori de conținutul 

care le poate afecta dezvoltarea fizică, 

mentală sau morală; 

(a) a proteja grupurile vulnerabile, 

precum minorii, de conținutul care le poate 

afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală; 

Or. en 

 

Amendamentul   177 

Marc Joulaud 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

b) a-i proteja pe toți cetățenii de 

conținutul care cuprinde incitare la violență 

sau la ură împotriva unui grup de persoane 

ori a unui membru al unui astfel de grup, 

definit prin referire la sex, rasă, culoare, 

religie, descendență sau origine națională 

ori etnică. 

b) a-i proteja pe toți cetățenii de 

conținutul care cuprinde incitare la 

terorism, la violență sau la ură împotriva 

unui grup de persoane ori a unui membru 

al unui astfel de grup, definit prin referire 

la sex, rasă, culoare, religie, descendență 

sau origine națională ori etnică. 

Or. fr 

Amendamentul   178 

Jadwiga Wiśniewska 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre iau măsurile 

corespunzătoare pentru a se asigura că 

programele oferite de furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video aflați sub jurisdicția lor care pot 

afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor sunt puse la dispoziție 

numai într-un mod care să asigure că, în 

mod normal, minorii nu le vor auzi sau 

vedea. 

 Printre măsurile respective, se pot 

număra instrumente de verificare a 

vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea 

sunt proporționale cu potențialele efecte 

negative ale programului. 

 Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi 

violența nejustificată și pornografia, face 

obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar 

fi criptarea și sistemele eficace de control 

parental. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează consolidarea protecției minorilor în contextul platformelor de 

partajare a materialelor video. 

 

Amendamentul   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Ce constituie o măsură corespunzătoare în 

sensul alineatului (1) se stabilește în 

funcție de natura conținutului în cauză, de 

daunele pe care le poate cauza, de 

caracteristicile categoriei de persoane care 

trebuie protejate, precum și de drepturile și 

interesele legitime aflate în joc, inclusiv 

cele ale furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video și ale 

utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat 

conținutul, precum și de interesul public. 

Ce constituie o măsură corespunzătoare în 

sensul alineatelor (1) și (1a) se stabilește 

de către statele membre sub a căror 

jurisdicție se află furnizorii de platforme 

de partajare a materialelor video în 

funcție de natura conținutului în cauză, de 

daunele pe care le poate cauza, de 

caracteristicile categoriei de persoane care 

trebuie protejate, precum și de drepturile și 

interesele legitime aflate în joc, inclusiv 

cele ale furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video și ale 

utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat 

conținutul, precum și de interesul public. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul clarifică faptul că statelor membre le revine această obligație. 

 

Amendamentul   180 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ce constituie o măsură corespunzătoare în 

sensul alineatului (1) se stabilește în 

funcție de natura conținutului în cauză, de 

daunele pe care le poate cauza, de 

caracteristicile categoriei de persoane care 

trebuie protejate, precum și de drepturile și 

interesele legitime aflate în joc, inclusiv 

cele ale furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video și ale 

utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat 

conținutul, precum și de interesul public. 

Ce constituie o măsură corespunzătoare în 

sensul alineatului (1) se stabilește în 

funcție de natura conținutului în cauză, de 

daunele pe care le poate cauza, de 

caracteristicile categoriei de persoane care 

trebuie protejate, precum și de drepturile și 

interesele legitime aflate în joc, inclusiv 

cele ale furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

și ale utilizatorilor care au creat și/sau au 

încărcat conținutul, precum și de interesul 

public. 

Or. en 
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Amendamentul   181 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

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

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de servicii mass-

media audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

a noțiunii de incitare la violență sau la ură, 

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

noțiunii de conținut care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

grupurilor vulnerabile precum minorii, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

Or. en 

 

Amendamentul   182 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor; 

(c) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum platformele de 

partajare a materialelor video, în ceea ce 

privește conținutul care poate afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor; 

Or. en 
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Amendamentul   183 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor video 

să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 

(d) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să le permită utilizatorilor de servicii 

mass-media audiovizuale, precum 

platformele de partajare a materialelor 

video, să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 

Or. en 

 

Amendamentul   184 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a minorilor; 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 

morală a grupurilor vulnerabile, precum 

minorii; 

Or. en 

 

Amendamentul   185 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

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

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor 

platforme care au fost efectele raportării și 

ale semnalării menționate la litera (b). 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale, precum 

platformele de partajare a materialelor 

video, să le explice utilizatorilor acestor 

servicii care au fost efectele raportării și ale 

semnalării menționate la litera (b). 

Or. en 

 

Amendamentul   186 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

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

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

4. Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

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

de servicii mass-media audiovizuale, 

precum furnizorii de platforme de 

partajare a materialelor video. Statele 

membre încredințează această sarcină 

autorităților desemnate în conformitate cu 

articolul 30. 

Or. en 

 

Amendamentul   187 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 
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Articolul 28a – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

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

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit. Atunci când adoptă măsurile 

respective, acestea respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

măsuri mai stricte decât cele prevăzute la 

alineatele (1) și (2). Nu se interzice statelor 

membre să impună măsuri mai stricte în 

ceea ce privește conținutul ilicit. Atunci 

când adoptă măsurile respective, acestea 

respectă condițiile stabilite de dreptul 

aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, 

cele prevăzute la articolele 14 și 15 din 

Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 

din Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul   188 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre se asigură că există 

mecanisme pentru introducerea plângerilor 

și exercitarea căilor de atac în vederea 

soluționării litigiilor dintre utilizatori și 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video referitoare la aplicarea 

măsurilor corespunzătoare menționate la 

alineatele (1) și (2). 

6. Statele membre se asigură că există 

mecanisme pentru introducerea plângerilor 

și exercitarea căilor de atac în vederea 

soluționării litigiilor dintre utilizatori și 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

referitoare la aplicarea măsurilor 

corespunzătoare menționate la alineatele 

(1) și (2). 

Or. en 
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Amendamentul   189 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

7. Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

să facă schimb de cele mai bune practici 

privind sistemele de coreglementare în 

întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia 

facilitează elaborarea unor coduri de 

conduită ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul   190 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

8. Furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

sau, după caz, organizațiile care îi 

reprezintă pe furnizorii respectivi în 

această privință prezintă Comisiei proiecte 

de coduri de conduită ale Uniunii și 

modificări ale codurilor de conduită ale 

Uniunii aflate în vigoare. Comisia poate 

solicita ERGA să emită un aviz privind 

proiectele, modificările sau extinderile 

acestor coduri de conduită. Comisia poate 

asigura o publicitate corespunzătoare 

acestor coduri de conduită. 
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Or. en 

 

Amendamentul   191 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28b – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, dar 

care au fie o societate-mamă, fie o filială 

care este stabilită pe teritoriul lor sau care 

fac parte dintr-un grup și o altă entitate din 

grupul respectiv este stabilită pe teritoriul 

lor sunt considerați a fi stabiliți pe teritoriul 

lor în sensul articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 2000/31/CEE. 

Statele membre se asigură că furnizorii de 

servicii mass-media audiovizuale, precum 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video, care nu sunt stabiliți pe 

teritoriul lor, dar care au fie o societate-

mamă, fie o filială care este stabilită pe 

teritoriul lor sau care fac parte dintr-un 

grup și o altă entitate din grupul respectiv 

este stabilită pe teritoriul lor sunt 

considerați a fi stabiliți pe teritoriul lor în 

sensul articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 2000/31/CEE. 

Or. en 

 

Amendamentul   192 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28b – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video aflați sub 

jurisdicția lor și criteriile, stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

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

întemeiază jurisdicția lor. Acestea 

actualizează lista în mod regulat. Comisia 

2. Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale, precum furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video, 

aflați sub jurisdicția lor și criteriile, 

stabilite la articolul 3 alineatul (1) din 

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

care se întemeiază jurisdicția lor. Acestea 



 

AM\1112182RO.docxx 111/114 PE595.453v03-00 

 RO 

se asigură că autoritățile de reglementare 

independente competente au acces la aceste 

informații. 

actualizează lista în mod regulat. Comisia 

se asigură că autoritățile de reglementare 

independente competente au acces la aceste 

informații. 

Or. en 

 

Amendamentul   193 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 7 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau furnizor 

de servicii mass-media ori de platforme de 

partajare a materialelor video care este 

afectat de o decizie a unei autorități 

naționale de reglementare are dreptul de a 

exercita o cale de atac împotriva deciziei 

respective în fața unui organism competent 

să soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Statele membre se asigură că la nivel 

național există mecanisme eficace în 

temeiul cărora orice utilizator sau furnizor 

de servicii mass-media, inclusiv mass-

media audiovizuale ori de platforme de 

partajare a materialelor video, care este 

afectat de o decizie a unei autorități 

naționale de reglementare, are dreptul de a 

exercita o cale de atac împotriva deciziei 

respective în fața unui organism competent 

să soluționeze calea de atac. Organismul 

competent să soluționeze calea de atac este 

independent de părțile implicate în calea de 

atac. 

Or. en 

 

Amendamentul   194 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 3 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

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

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

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

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a minorilor și instigare la ură. 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

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

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

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

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a grupurilor vulnerabile, precum 

minorii, și instigare la ură. 

Or. en 

 

Amendamentul   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Raportul evaluează eficacitatea practicilor 

de autoreglementare și coreglementare în 

toate statele membre, în special având în 

vedere practicile publicitare atunci când 

sunt vizați copiii și familiile. În cazul în 

care raportul concluzionează că codurile 

de conduită de autoreglementare privind 

comunicările comerciale audiovizuale, de 

exemplu pentru produse alimentare 

nesănătoase și băuturi îndulcite, nu au 

asigurat rezultatele așteptate în ceea ce 

privește reducerea la minimum a 

expunerii copiilor și minorilor, Comisia 

formulează o propunere de reglementare 

a acestei situații. 

Or. en 
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Justificare 

Este important să se stabilească o clauză privind revizuirea, în special în cazul practicilor 

publicitare, pentru a proteja în mod adecvat drepturile, sănătatea și bunăstarea copiilor. 

 

Amendamentul   196 

Lynn Boylan 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult 

patru ani de la adoptare] și, ulterior, la 

fiecare trei ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

un raport privind aplicarea prezentei 

directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult trei 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Or. en 

 

Amendamentul   197 

Mihai țurcanu, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult 

patru ani de la adoptare] și, ulterior, la 

fiecare trei ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

un raport privind aplicarea prezentei 

directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult trei 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 
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sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Or. ro 

Amendamentul   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până cel mai târziu la ... [trei ani de la 

adoptarea prezentei directive], Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport cu propuneri de 

limitare a expunerii minorilor la 

comunicări comerciale privind produsele 

ce dăunează sănătății, pe internet și pe 

platformele de comunicare socială. 

Or. en 

 


