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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2010/13/UE 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 având în vedere evoluțiile de pe piață urmărește să modernizeze peisajul media 

audiovizual și să-l adapteze schimbărilor produse pe piață, în consum și în domeniul 

tehnologic. Convergența în constantă creștere dintre televiziune, serviciile distribuite prin 

internet și noile modele de afaceri emergente, precum video la cerere și conținuturile create de 

utilizatori, impune o reanaliză a domeniului de aplicare a DSMAV, precum și a naturii 

normelor aplicabile tuturor actorilor pieței, inclusiv a normelor privind protecția minorilor și 

publicitatea. 

Ca atare, prezenta propunere face parte din Strategia pentru piața unică digitală, adoptată la 6 

mai 2016, și se bazează pe concluziile evaluării REFIT prevăzute în programul de lucru al 

Comisiei pentru 2015. Acest cadru juridic îmbunătățit ar trebui să creeze un echilibru între 

competitivitate și protecția consumatorilor, să faciliteze accesul la serviciile de conținuturi 

online și să garanteze un nivel adecvat și uniform de protecție a cetățenilor, în special a 

minorilor, împotriva conținuturilor dăunătoare și a discursurilor de incitare la ură de pe 

internet. 

Concret, principalele obiective ale propunerii sunt axate pe trei aspecte problematice majore: 

a) protecția minorilor și a consumatorilor pe platformele de partajare a materialelor video; b) 

promovarea unor condiții de concurență echitabile între societățile clasice de radiodifuziune, 

serviciile media audiovizuale la cerere și platformele de partajare a materialelor video; și c) 

simplificarea cadrului legislativ global prin norme mai clare și mai flexibile privind 

comunicările comerciale. 

DSMAV include în prezent, în sfera sa de aplicare, societățile de radiodifuziune și anumite 

servicii video la cerere și impune statelor membre să aplice o serie de norme minime de 

reglementare a serviciilor media audiovizuale în anumite domenii coordonate. Directiva 

stabilește astfel principiul țării de origine pentru reglementarea serviciilor media din domeniul 

său de aplicare, cu anumite excepții, pentru a evita abuzurile. Noua propunere urmărește să 

aducă platformele de partajare a materialelor video în domeniul său de aplicare și impune noi 

obligații pentru serviciile la cerere. 

Propunerea prevede alinierea standardelor de protecție a minorilor, în privința programelor 

care le-ar putea afecta negativ dezvoltarea fizică, mentală sau morală, între televiziune și 

serviciile la cerere. Propunerea introduce, de asemenea, contingente cantitative pentru a 

asigura promovarea conținuturilor din UE în serviciile la cerere, precum și posibilitatea ca 

statele membre să impună obligații financiare serviciilor la cerere din jurisdicțiile lor și, în 

anumite circumstanțe, serviciilor stabilite într-un alt stat membru, în măsura în care acestea se 

adresează propriului public național, creând astfel condiții de concurență mai echitabile. Se 

introduce, de asemenea, o mai mare flexibilitate pentru toate serviciile media audiovizuale, 

inclusiv pentru televiziune, în ceea ce privește poziționarea produselor și sponsorizarea, 

realizând astfel un echilibru între competitivitate și protecția consumatorilor. În fine, 

propunerea include în domeniul său de reglementare serviciile platformelor de partajare a 

materialelor video - care nu au responsabilitate editorială pentru conținutul pe care în 

stochează, dar care organizează acest conținut -impunând o serie de norme privind protecția 



 

PE589.491v02-00 4/41 AD\1108551RO.docx 

RO 

minorilor împotriva conținuturilor dăunătoare și protecția tuturor cetățenilor împotriva 

discursurilor de incitare la ură. 

Raportorul este de părere că această propunere ar trebui să vizeze și impunerea efectivă a 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În acest context, producerea și promovarea 

operelor europene reprezintă un obiectiv important, diversitatea culturală în Europa putând fi 

păstrată prin asigurarea unui nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, care să garanteze 

autorilor și titularilor de drepturi o remunerare echitabilă, precum și prin încurajarea 

investițiilor în sectoarele culturale și creative. În acest sens, atât principiul teritorialității, cât și 

valoarea creată de drepturile exclusive sunt elemente importante pentru succesul sectorului 

audiovizual și pentru viabilitatea sa financiară, ținând seama de caracteristicile și interesele 

specifice ale statelor membre mici și mijlocii, precum și de mediul și diversitatea lor culturală. 

Raportorul consideră că noile norme introduse prin propunerea de modificare ar trebui să 

asigure și conformitatea cu legislația Uniunii, impunând, inter alia, respectarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor europeni în privința principiului proporționalității și 

transparenței. 

În plus, în ceea ce privește măsurile împotriva conținutului dăunător și a discursurilor de 

incitare la ură, ar trebui luat în considerare faptul că libertatea de exprimare este un drept 

fundamental, care nu trebuie utilizat ca pretext pentru a oculta aceste practici. 

În contextul extinderii domeniului de aplicare al Directivei 2010/13/UE, raportorul subliniază 

necesitatea și importanța alinierii serviciilor media audiovizuale liniare și a celor neliniare. 

Drepturile și obligațiile serviciilor tradiționale trebuie aliniate cu cele ale noilor actori 

mediatici; acest aspect ar trebui integrat în totalitate în procesul de revizuire a DSMAV. 

În concluzie, raportorul salută propunerea de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE 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 având în vedere evoluțiile de pe 

piață, și propune următoarele amendamente pentru a consolida rolul sectorului media 

audiovizual în toate domeniile: economic, social și cultural deopotrivă. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în 

fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Ultima modificare substanțială a (1) Ultima modificare substanțială a 



 

AD\1108551RO.docx 5/41 PE589.491v02-00 

 RO 

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. 

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 datorită convergenței 

progresive dintre televiziune și serviciile 

prin internet. 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. Prin urmare, este 

necesar un cadru juridic actualizat pentru 

a reflecta evoluțiile de pe piață și pentru a 

atinge un echilibru între accesul la 

serviciile de conținuturi online, protecția 

consumatorilor și competitivitate. 

__________________ __________________ 

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 

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 
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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). 

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). 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Stabilirea jurisdicției necesită o 

evaluare a situațiilor de fapt pe baza 

criteriilor stabilite în Directiva 

2010/13/UE. Evaluarea respectivelor 

situații de fapt ar putea conduce la rezultate 

contradictorii. În aplicarea procedurilor 

privind cooperarea prevăzute la articolele 3 

și 4 din Directiva 2010/13/UE, este 

important ca Comisia să își poată întemeia 

constatările pe date fiabile. Grupul 

autorităților europene de reglementare 

pentru serviciile mass-media audiovizuale 

(ERGA) ar trebui, prin urmare, să fie 

împuternicit să emită avize privind 

jurisdicția la solicitarea Comisiei. 

(5) Stabilirea jurisdicției necesită o 

evaluare a situațiilor de fapt pe baza 

criteriilor stabilite în Directiva 

2010/13/UE. Evaluarea respectivelor 

situații de fapt ar putea conduce la rezultate 

contradictorii. În aplicarea procedurilor 

privind cooperarea prevăzute la articolele 3 

și 4 din Directiva 2010/13/UE, este 

important ca Comisia să își poată întemeia 

constatările pe date fiabile. Comisia 

trebuie să aibă posibilitatea de a solicita 

Grupului autorităților europene de 

reglementare pentru serviciile mass-media 

audiovizuale (ERGA), care este compus 

din autoritățile naționale independente de 

reglementare în domeniul serviciilor 

media audiovizuale, să prezinte avize fără 

caracter obligatoriu privind jurisdicția, 

pentru a facilita coordonarea cu legislația 

statelor membre. 
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Amendamentul  3 

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 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. 

(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, constituind o alternativă 

utilă sau mijloace complementare pentru 

acțiunea legislativă, 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. 

Statele membre ar trebui să asigure 

aplicarea codurilor 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, 

eficient, 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) 215 final. 

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

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

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

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

 

Amendamentul  4 

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 

bazează incitarea la violență sau la ură. 

(8) Pentru a garanta coerența și a 

asigura un climat de siguranță pentru 

cetățenii Uniunii, întreprinderi și 

autoritățile statelor membre, noțiunea de 

„incitare la ură” ar trebui 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 

bazează incitarea la violență sau la ură. 

 

Amendamentul  5 

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, în 

special 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 toate informațiile 

necesare 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 și, atunci când 

este posibil, s-ar putea conforma 

sistemelor locale disponibile de evaluare a 
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descriptorilor. 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Dreptul persoanelor cu dizabilități 

și al persoanelor în vârstă de a participa și 

de a se integra în viața socială și culturală 

a Uniunii este legat de oferta de servicii 

mass-media audiovizuale accesibile. Prin 

urmare, statele membre ar trebui să 

adopte, până în 2027, măsuri adecvate și 

proporționale pentru a se asigura că 

furnizorii de servicii mass-media aflați 

sub jurisdicția lor acționează în mod real 

pentru a face accesibile conținuturi 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere 

sau de auz. Cerințele de accesibilitate ar 

trebui să fie îndeplinite printr-un proces 

progresiv și continuu, ținând seama, în 

același timp, de constrângerile practice 

inevitabile care ar putea împiedica 

accesibilitatea deplină, de exemplu în 

cazul difuzării programelor sau a 

evenimentelor în timp real.  

 

Amendamentul  7 

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 

(11) În mod similar, statele membre ar 

trebui încurajate să asigure faptul că 

autoreglementarea și coreglementarea 

sunt utilizate pentru a împiedica în mod 

eficace expunerea copiilor și a minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru produse alcoolice. La nivelul 

Uniunii și la nivel național există anumite 

sisteme de coreglementare sau 
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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. 

autoreglementare pentru comercializarea 

responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv 

în comunicările comerciale audiovizuale. 

Aceste sisteme ar trebui încurajate în 

continuare, iar statelor membre ar trebui 

să li se permită să ia măsuri suplimentare 

la elaborarea orientărilor naționale, în 

special cele care au drept scop asigurarea 

faptului că mesajele privind consumul 

responsabil însoțesc comunicările 

comerciale audiovizuale pentru produse 

alcoolice. 

 

Amendamentul  8 

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. 

(13) Piața serviciilor media 

audiovizuale a evoluat și este nevoie de o 

mai mare flexibilitate și claritate în ceea ce 

privește, în special, normele existente 

privind creșterea competitivității, oferirea 

unor condiții de concurență cu adevărat 

echitabile pentru comunicările comerciale 
audiovizuale, poziționarea produselor 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. 

 

Amendamentul  9 

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 

(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 
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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. 

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 permite însă încurajarea în mod direct 

a achiziției 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. 

 

Amendamentul  10 

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) 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, întrucât poate 

crea venituri suplimentare pentru 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 
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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 în continuare necesar 

să se protejeze integritatea programelor și 

consumatorii de frecvența 

disproporționată a spoturilor publicitare 

și a teleshopping-ului. Prin urmare, 

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 și nu ar trebui să facă 

obiectul unei flexibilități suplimentare. 

Justificare 

Trebuie subliniată importanța păstrării normei privind o durată de 30 de minute între 

întreruperile publicitare în cazul operelor cinematografice, întrucât aceasta ar afecta în mod 

disproporționat integritatea programelor și nu corespunde obiceiurilor consumatorilor, nici 

unei necesități imperioase pentru serviciile mass-media audiovizuale. 

 

Amendamentul  12 

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 
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Justificare 

Prezentul amendament urmărește să anuleze propunerea Comisiei de eliminare a actualei 

reguli de 20 % dintr-un interval de o oră pentru comunicarea comercială. Sistemul oferit în 

prezent de Directiva 2010/13/UE este eficient și permite ca veniturile să fie generate și 

reinvestite în conținut de calitate, evitând, în același timp, saturarea la orele de vârf cu 

reclame, care ar putea fi în detrimentul consumatorilor. A se vedea, de asemenea, justificarea 

de la amendamentul la considerentul 13. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale la cerere ar trebui să 

promoveze producția și distribuția de opere 

europene prin asigurarea faptului că 

propriile cataloage conțin o cotă minimă de 

opere europene și că acestea sunt scoase 

suficient în evidență. 

(21) Furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale la cerere ar trebui să 

promoveze producția și distribuția de opere 

europene prin asigurarea, cu ajutorul unor 

mijloace adecvate, a faptului că propriile 

cataloage conțin o cotă minimă de opere 

europene variate și că acestea sunt scoase 

suficient în evidență. În conservarea și 

promovarea diversității și producției 

culturale europene, trebuie respectate 

principiile teritorialității și țării de 

origine. 

 

Amendamentul  14 

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, 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 cetățeni și în special 

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 sau la ură, să se 

stabilească norme comune și proporționale 

cu privire la aceste aspecte, fără a 

submina în vreun fel dreptul fundamental 

la libertatea de expresie și fără a aduce 

atingere Directivei 2000/31/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a. 

 __________________ 

 1a 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. 

 

Amendamentul  15 

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 

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 
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completează pe cele prevăzute în 

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

2014/40/UE. 

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. 

 

Amendamentul  16 

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. 

(30) Este oportun ca furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să fie implicați în mod 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 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. 

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. 
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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). 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Furnizorii de 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 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 

(32) Furnizorii de 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 și furnizează, în general, 

servicii de găzduire în conformitate cu 

articolul 14 din respectiva directivă. 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 
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să fie informată cu privire la furnizorii 

aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. 

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. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (32a) Prezenta directivă, în concordanță 

cu Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene și, în special, cu 

articolul 11 din aceasta, urmărește 

consacrarea în dreptul Uniunii a 

independenței autorităților de 

reglementare a serviciilor mass-media 

audiovizuale, prin garantarea faptului că 

respectivele autorități de reglementare 

sunt juridic distincte și independente 

funcțional de acest sector și de guvern, în 

sensul că nu urmăresc și nici nu primesc 

instrucțiuni din partea agenților din 

sector sau a guvernului, că își desfășoară 

activitatea într-o manieră transparentă și 

responsabilă, după cum este stabilit de 

lege, și că au puteri suficiente. 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Autoritățile de reglementare ale 

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, 

(33) Autoritățile de reglementare ale 

statelor membre pot ajunge la gradul 

necesar de independență structurală numai 

în cazul în care sunt instituite ca entități 

juridice separate de guvern. Prin urmare, 

statele membre ar trebui să garanteze 

independența autorităților naționale de 

reglementare, deopotrivă față de guvern, 
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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. 

organisme publice și industrie, în vederea 

asigurării independenței lor 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. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) ERGA a avut o contribuție pozitivă 

la asigurarea unei practici de reglementare 

coerente și a furnizat Comisiei consiliere la 

nivel înalt privind aspectele în materie de 

punere în aplicare. Acest fapt impune 

recunoașterea formală și consolidarea 

rolului său în prezenta directivă. Prin 

urmare, grupul ar trebui să fie reinstituit 

în temeiul prezentei directive. 

(36) ERGA a avut o contribuție pozitivă 

la asigurarea unei practici de reglementare 

coerente și a furnizat Comisiei consiliere la 

nivel înalt și independentă privind 

aspectele în materie de punere în aplicare. 

Acest fapt impune recunoașterea formală, 

consolidarea și clarificarea rolului său de 

coordonare în prezenta directivă. Prezenta 

directivă trebuie, prin urmare, să 

formalizeze rolul ERGA de grup expert 

independent de consiliere a Comisiei și de 

forum pentru schimbul de experiență și de 

bune practici între autoritățile naționale 

de reglementare. În special, trebuie să se 

confere ERGA un rol consultativ specific 

pentru chestiuni legate de jurisdicție și 

pentru prezentarea unor avize privind 
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codurile de conduită ale Uniunii pe bază 

de coreglementare. 

 

Amendamentul  21 

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, 

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. 

(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, 

Comisia poate 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 privind 

codurile de conduită și normele 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, pentru a facilita coordonarea cu 

dreptul statelor membre. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Prezenta directivă nu aduce 

atingere competenței statelor membre de a 

impune obligații pentru a garanta 

vizibilitatea și accesibilitatea conținutului 

de interes general în cadrul obiectivelor de 

interes general definite, cum ar fi 

(38) Prezenta directivă nu aduce 

atingere competenței statelor membre de a 

impune obligații pentru a garanta o 

vizibilitate și o accesibilitate adecvată și 

nediscriminatorie a conținutului de interes 

general în cadrul obiectivelor de interes 
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pluralismul mass-mediei, libertatea de 

exprimare și diversitatea culturală. Aceste 

obligații ar trebui să fie impuse numai în 

cazul în care sunt necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor de interes general 

clar definite de statele membre, în 

conformitate cu dreptul Uniunii. În această 

privință, statele membre ar trebui în 

special să analizeze necesitatea unei 

intervenții de reglementare în raport cu 

rezultatele forțelor pieței. În cazul în care 

statele membre decid să impună norme 

privind vizibilitatea, acestea ar trebui să 

impună doar obligații proporționale 

întreprinderilor, din considerații ce țin de 

interesul public legitim. 

general definite, cum ar fi garantarea 

independenței și pluralismului mass-

mediei, libertatea discursului și libertatea 

de exprimare, drepturile de proprietate 

intelectuală și diversitatea culturală. 

Aceste obligații ar trebui să fie impuse 

numai în cazul în care sunt necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor de interes general 

clar definite de statele membre, în 

conformitate cu dreptul Uniunii, ținând 

seama de aplicarea principiului 

proporționalității. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ba) „materiale video generate de 

utilizatori» înseamnă o serie de imagini în 

mișcare cu sau fără sunet care constituie un 

articol individual care este creat și/sau 

încărcat pe o platformă de partajare a 

materialelor video de către unul sau mai 

mulți utilizatori;” 

(ba) «materiale video generate de 

utilizatori» înseamnă materiale 

audiovizuale conținând o serie de imagini 

în mișcare cu sau fără sunet care constituie 

un articol individual care este creat și/sau 

încărcat pe o platformă de partajare a 

materialelor video de către unul sau mai 

mulți utilizatori; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 2 – alineatul 5 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5a. Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale aflați sub jurisdicția lor și 

5a. Statele membre transmit Comisiei o 

listă a furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale aflați sub jurisdicția lor și 
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criteriile stabilite la alineatele (2)-(5) pe 

care se întemeiază competența acestora. 

Ulterior, statele membre informează fără 

întârzieri nejustificate Comisia cu privire la 

orice modificare adusă acestei liste. 

Comisia se asigură că autoritățile de 

reglementare independente competente au 

acces la aceste informații. 

criteriile stabilite la alineatele (2)-(5) pe 

care se întemeiază competența acestora. 

Ulterior, statele membre informează fără 

întârzieri nejustificate Comisia cu privire la 

orice modificare adusă acestei liste. 

Comisia se asigură că autoritățile de 

reglementare independente competente au 

acces la aceste informații. În conformitate 

cu principiul transparenței, Comisia face 

lista prevăzută la prezentul alineat 

accesibilă publicului. 

 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 4 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care consideră că notificarea 

este incompletă, Comisia solicită toate 

informațiile suplimentare necesare. 

Comisia informează statul membru cu 

privire la primirea răspunsului la această 

solicitare. 

În cazul în care consideră că notificarea 

este incompletă, Comisia solicită, fără 

întârzieri nejustificate, toate informațiile 

suplimentare necesare. Comisia informează 

statul membru cu privire la primirea 

răspunsului la această solicitare. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 4 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care statul membru în cauză nu 

furnizează informațiile solicitate în 

termenul stabilit de Comisie sau în cazul în 

care furnizează informații incomplete, 

Comisia ia o decizie privind 

incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a 

măsurilor luate de statul membru în 

În cazul în care statul membru în cauză nu 

furnizează informațiile solicitate în 

termenul stabilit de Comisie sau în cazul în 

care furnizează informații incomplete, 

Comisia decide dacă măsurile luate de 

statul membru în conformitate cu alineatul 

(2) sunt sau nu compatibile cu dreptul 
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conformitate cu alineatul (2). În cazul în 

care Comisia decide că măsurile sunt 

incompatibile cu dreptul Uniunii, statul 

membru încetează de urgență măsurile în 

cauză. 

Uniunii. În cazul în care Comisia decide că 

măsurile sunt incompatibile cu dreptul 

Uniunii, statul membru încetează de 

urgență măsurile în cauză. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 5 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre informează 

Comisia, autoritățile de reglementare ale 

celorlalte state membre și ERGA cu 

privire la normele mai detaliate sau mai 

stricte pe care le-au adoptat în 

conformitate cu alineatul (1). 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 5 – litera c 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Comisia a decis, după consultarea 

ERGA, că măsurile sunt compatibile cu 

dreptul Uniunii, în special că evaluările 

efectuate de statul membru care ia aceste 

măsuri în temeiul alineatelor (2) și (3) sunt 

corect fundamentate. 

(c) Comisia a decis, după consultarea 

comitetului de contact instituit în 

conformitate cu articolul 29, că măsurile 

sunt compatibile cu dreptul Uniunii, în 

special că evaluările efectuate de statul 

membru care ia aceste măsuri în temeiul 

alineatelor (1) și (3) sunt corect 

fundamentate. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 5 – litera c 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care statul membru în cauză nu 

furnizează informațiile solicitate în 

termenul stabilit de Comisie sau furnizează 

informații incomplete, Comisia ia o decizie 

privind incompatibilitatea cu dreptul 

Uniunii a măsurilor luate de statul 

membru în conformitate cu alineatul (3). În 

cazul în care Comisia decide că măsurile 

sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, 

statul membru în cauză se abține de la 

luarea măsurilor preconizate.”; 

În cazul în care statul membru în cauză nu 

furnizează informațiile solicitate în 

termenul stabilit de Comisie sau în cazul în 

care furnizează informații incomplete, 

Comisia decide dacă măsurile luate de 

statul membru în conformitate cu alineatul 

(3) sunt sau nu compatibile cu dreptul 

Uniunii. În cazul în care Comisia decide că 

măsurile sunt incompatibile cu dreptul 

Uniunii, statul membru în cauză se abține 

de la luarea măsurilor preconizate. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 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 sau 

la ură împotriva unui grup de persoane sau 

a unui membru al unui astfel de grup, 

definit prin referire la sex, rasă, culoare, 

origine etnică sau socială, limbă, religie, 

convingeri, opinii, dizabilități, vârstă sau 

orientare sexuală. 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia și ERGA încurajează 3. Comisia și ERGA sprijină 
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furnizorii de servicii mass-media 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. 

furnizorii de servicii mass-media 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. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 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: 

 1.  „Statele membre încurajează 

stabilirea unor coduri de 

autoreglementare și coreglementare, 

astfel încât furnizorii de servicii media 

aflați sub jurisdicția lor să-și facă 

serviciile mai accesibile pentru persoanele 

cu deficiențe de vedere sau de auz, 

urmărind obiectivul accesibilității 

complete până la sfârșitul lui 2022. La 

intervale de trei ani după intrarea în 

vigoare a prezentei directive, Comisia 

prezintă Parlamentului European, 

Consiliului și Comitetului Economic și 

Social European un raport de etapă 

privind aplicarea acestei dispoziții. 

 2.  Comisia și ERGA facilitează 

schimbul de bune practici între furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale. 

 3.  Aceste coduri de conduită, în 

conformitate cu alineatul (1), conțin o 

cerința ca furnizorii de servicii mass-

media să prezinte rapoarte anuale statelor 

membre cu privire la măsurile luate și 

progresele realizate în ceea ce privește 

creșterea treptată a accesibilității 

serviciilor lor pentru persoanele cu 

deficiențe de vedere sau de auz. Statele 

membre se asigură că aceste informații 
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sunt făcute publice. 

 4.  Aceste coduri de conduită 

încurajează furnizorii de servicii mass-

media să elaboreze și să facă publice 

planuri de acțiune privind creșterea în 

mod treptat a accesibilității serviciilor lor 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere 

sau de auz. Aceste planuri de acțiune sunt 

comunicate autorităților naționale de 

reglementare.” 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 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 al căror public este constituit, 

cel mai probabil, într-o proporție 

semnificativă de 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. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3 
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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 sprijină 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. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 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 dezvoltarea autoreglementării 

și a coreglementării privind comunicările 

comerciale audiovizuale inadecvate pentru 

produsele alcoolice. Autoreglementarea și 

coreglementarea ar trebui utilizate pentru a 

limita în mod real expunerea minorilor la 

comunicările comerciale audiovizuale 

pentru produsele alcoolice, de exemplu 

interzicând comunicările comerciale 

pentru produsele alcoolice în intervalele 

orare în care este cel mai probabil 

contactul copiilor cu serviciile mass-

media audiovizuale. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 11 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a)  Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 9a 

 Statele membre iau măsurile adecvate 
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pentru a asigura o vizibilitate 

corespunzătoare a serviciilor mass-media 

audiovizuale de interes general. Aceste 

măsuri sunt proporționale și respectă 

obiective generale precum independența 

și pluralismul mass-mediei, libertatea de 

exprimare și diversitatea informațională 

și culturală și sunt definite în mod clar de 

statele membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. Statele membre pot solicita 

furnizorilor de servicii mass-media 

audiovizuale care vizează publicul de pe 

teritoriul lor, dar sunt stabiliți în alte state 

membre, să respecte măsurile respective.” 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 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 al căror public 

este constituit într-o proporție 

semnificativă, cel mai probabil, de copii. 

 

Amendamentul   38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 13 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

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 

eliminat 
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produs, nici comandat de furnizorul de 

servicii mass-media sau de o societate 

afiliată furnizorului de servicii mass-

media. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 14 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 12 – alineatul 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.” 

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi 

instigarea la terorism, violența 

nejustificată și pornografia, face obiectul 

celor mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea 

și un control parental eficace. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 15 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 13 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre acordă derogări de 

la cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) 

pentru furnizorii cu o cifră de afaceri 

redusă sau cu niveluri scăzute de audiență 

ori dacă sunt întreprinderi mici și 

microîntreprinderi. Statele membre pot, de 

asemenea, să acorde derogări de la 

cerințele respective în cazurile în care 

acestea ar fi imposibil de respectat sau 

nejustificate, dată fiind natura ori tema 

serviciilor mass-media audiovizuale la 

cerere.” 

5. Statele membre pot acorda derogări 

de la cerințele prevăzute la alineatele (1) și 

(2) pentru furnizorii cu o cifră de afaceri 

deosebit de redusă sau cu niveluri scăzute 

de audiență, în special în comparație cu 

concurenții din cadrul pieței vizate, ori 

dacă sunt întreprinderi mici și 

microîntreprinderi. Statele membre pot, de 

asemenea, să acorde derogări de la 

cerințele respective în cazurile în care 

acestea ar fi imposibil de respectat sau 

nejustificate, dată fiind natura ori tema 

serviciilor mass-media audiovizuale la 

cerere, în măsura în care o astfel de 

derogare nu ar denatura concurența în 

mod disproporționat pe piața vizată; 
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Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 16 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„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.” 

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 30 de minute. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 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 

într-o anumită oră cuprinsă între orele 

7.00 și 23.00 nu depășește 20 %. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 O excepție de la proporția zilnică de 

spoturi publicitare televizate și de spoturi 

de teleshopping, menționată la alineatul 

(1), poate fi făcută în cazul în care un stat 

membru și furnizorii de servicii mass-

media din jurisdicția sa stabilesc un cadru 
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prin care un anumit număr de ore este 

definit ca ore de „audiență maximă”. Pe 

parcursul acestor ore de audiență 

maximă, proporția de comunicări 

comerciale nu depășește 20% și nu este 

restricționată pe fiecare oră. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pe parcursul orelor de audiență maximă, 

statele membre dispun de capacitatea de a 

lua măsuri concrete împotriva 

comunicărilor comerciale audiovizuale 

pentru produse alcoolice, pentru a 

proteja, în special, telespectatorii 

vulnerabili și minorii. Astfel de măsuri ar 

putea consta în interzicerea 

comunicărilor comerciale audiovizuale pe 

parcursul orelor de audiență maximă. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 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; 

Justificare 

A permite grupurilor media să facă în mod liber anunțuri la toți radiodifuzorii pe care îi dețin 

în ceea ce privește programele acestora din urmă ar fi în detrimentul unei concurențe loiale 
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în sector pentru că ar acorda un avantaj necuvenit actorilor dominanți. Aceasta ar conduce, 

de asemenea, la o creștere inutilă a cantității de publicitate, pentru că aceste anunțuri 

publicitare ar fi excluse din normele cantitative. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 17 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 23 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) poziționărilor de produse.” (c) poziționărilor de produse care nu 

intră în conflict cu prevederile articolului 

11 alineatul (4). 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 1 

 

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, Comisia și 

statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

iau măsuri corespunzătoare pentru: 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 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, 

(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, 
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religie, descendență sau origine națională 

ori etnică. 

origine etnică sau socială, limbă, religie, 

convingeri, opinii, dizabilități, vârstă sau 

orientare sexuală. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la violență sau la ură, prevăzute la 

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

conținut care poate afecta dezvoltarea 

fizică, mentală sau morală a minorilor, în 

conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 

12; 

(a) definirea și aplicarea, în termenii și 

condițiile furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video, a noțiunii de 

incitare la comiterea de acte teroriste sau 

orice alte forme de violență sau 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; 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită utilizatorilor 

de platforme de partajare a materialelor 

video să raporteze sau să semnaleze 

respectivului furnizor al platformei de 

partajare a materialelor video conținutul 

menționat la alineatul (1) care este stocat 

pe platforma sa; 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme transparente care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să raporteze sau să 

semnaleze respectivului furnizor al 

platformei de partajare a materialelor video 

conținutul menționat la alineatul (1) care 

este stocat pe platforma sa; 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

pertinența măsurilor menționate la 

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

de platforme de partajare a materialelor 

video. Statele membre încredințează 

această sarcină autorităților desemnate în 

conformitate cu articolul 30. 

4. Statele membre instituie 

mecanismele necesare pentru a evalua 

necesitatea, eficacitatea, pertinența și 

proporționalitatea măsurilor menționate la 

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

de platforme de partajare a materialelor 

video, precum și pentru a raporta cu 

privire la acestea. Statele membre 

încredințează această sarcină autorităților 

desemnate în conformitate cu articolul 30. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

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

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit. Atunci când adoptă măsurile 

respective, acestea respectă condițiile 

stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, 

cum ar fi, după caz, cele prevăzute la 

articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

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

interzice statelor membre să impună măsuri 

mai stricte în ceea ce privește conținutul 

ilicit, cu condiția ca orice măsură luată, în 

sensul acestei directive, pentru a 

restricționa distribuția online sau 

punerea, în orice alt mod, la dispoziția 

publicului de conținut ilegal să fie în 

conformitate cu Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, să fie 

limitată la ceea ce este necesar și 

proporțional și să se bazeze pe o 

autorizare judiciară prealabilă. 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. 
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Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Comisia și ERGA încurajează 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video să facă schimb de cele 

mai bune practici privind sistemele de 

coreglementare în întreaga Uniune. Dacă 

este cazul, Comisia facilitează elaborarea 

unor coduri de conduită ale Uniunii. 

7. Comisia și ERGA sprijină 

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. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Comisia poate solicita ERGA să emită un 

aviz privind proiectele, modificările sau 

extinderile acestor coduri de conduită. 

Comisia poate asigura o publicitate 

corespunzătoare acestor coduri de 

conduită. 

8. Furnizorii de platforme de partajare 

a materialelor video sau, după caz, 

organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii 

respectivi în această privință prezintă 

Comisiei proiecte de coduri de conduită ale 

Uniunii și modificări ale codurilor de 

conduită ale Uniunii aflate în vigoare. 

Ținând seama întru totul de principiul 

transparenței, Comisia face publice, într-

un mod adecvat, aceste coduri de conduită. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 



 

AD\1108551RO.docx 35/41 PE589.491v02-00 

 RO 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, statele membre în cauză se 

asigură că furnizorul specifică în care 

dintre aceste state membre se consideră că 

este stabilit. 

În scopul aplicării celui de al doilea 

paragraf, în cazul în care există mai multe 

filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite 

în state membre diferite sau în cazul în care 

există mai multe alte entități ale grupului 

care sunt stabilite fiecare în state membre 

diferite, se consideră că furnizorul este 

stabilit în statul membru unde operează 

majoritatea forței de muncă. 

Justificare 

Acordarea pentru platformele de partajare a materialelor video a posibilității de a alege 

statul membru în care sunt considerate a fi stabilite în temeiul prezentei directive ar fi 

disproporționat, pentru că ar permite alegerea celei mai favorabile jurisdicții. Localizarea 

majorității forței de muncă este un criteriu clar și fiabil pentru a determina unde este stabilită 

platforma în Uniune. 

 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 b – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În cazul în care, în aplicarea 

alineatului (1), statele membre vizate nu 

cad de acord asupra statului membru care 

are jurisdicție, acestea aduc cazul la 

cunoștința Comisiei, fără întârzieri 

nejustificate. Comisia poate solicita 

ERGA să emită un aviz cu privire la acest 

aspect în termen de 15 zile lucrătoare de 

la depunerea solicitării Comisiei. 

Justificare 

Din moment ce platformele de partajare a materialelor video vizează, de obicei, publicul din 

întreaga Uniune, ar putea exista dezacorduri între statele membre în ceea ce privește 
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stabilirea statelor membre competente în sensul prezentei directive. Prin urmare, Comisia ar 

trebui să poată acționa pentru a stabili care stat membru are jurisdicție, astfel cum 

procedează și pentru celelalte servicii mass-media audiovizuale menționate la articolul 3. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

1. Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt 

transparente, distincte din punct de vedere 

juridic și independente din punct de vedere 

funcțional de guverne sau de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

sectoare diferite. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre iau măsuri pentru 

ca procesul de desemnare a șefului unei 

autorități naționale de reglementare sau a 

membrilor organismului colectiv care 

îndeplinește funcția respectivă în cadrul 

unei autorități de reglementare naționale 

să fie transparent și să garanteze nivelul 

corespunzător de independență pentru 

îndeplinirea funcțiilor care îi revin. 
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Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod independent, 

imparțial și transparent și în conformitate 

cu obiectivele prezentei directive, în ceea 

ce privește independența și pluralismul 

mass-mediei, nediscriminarea, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor și 

promovarea concurenței loiale pe piața 

internă. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui alt organism în legătură cu 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în 

temeiul legislației naționale de punere în 

aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu 

exclude supravegherea în conformitate cu 

dreptul constituțional național. 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunui alt organism, public sau privat, în 

legătură cu îndeplinirea sarcinilor care le 

revin în temeiul legislației naționale de 

punere în aplicare a dreptului Uniunii. 

Acest lucru nu exclude supravegherea în 

conformitate cu dreptul constituțional 

național. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

dispun de competențele adecvate de 

asigurare a respectării normelor pentru a-

și îndeplini funcțiile în mod eficace. 

4. Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

dispun de experiența și competențele 

executorii necesare pentru a-și îndeplini 

funcțiile în mod eficace în conformitate cu 

prezenta directivă și cu dreptul Uniunii. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

5. Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere 

corespunzător justificată și expunerea de 

motive care a stat la baza acesteia sunt 

făcute publice. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare au resursele 

6. Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

independente au bugete anuale separate. 

Bugetele se fac publice. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că autoritățile 

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

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui la ERGA. 

financiare și umane adecvate pentru a-și 

putea îndeplini sarcinile care le sunt 

încredințate și pentru a participa în mod 

activ și a contribui în mod efectiv la 

sarcinile efectuate de ERGA în temeiul 

prezentei directive. 
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