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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

 

O nouă propunere legislativă de modificare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 

(DSMAV) a fost adoptată de către Comisia Europeană la 25 mai 2016. Noua propunere 

răspunde necesității de adaptare a legislației la evoluțiile tehnologice și la nevoile 

consumatorilor și extinde domeniul de aplicare material la platformele de partajare a 

materialelor video, pentru a combate discursurile instigatoare la ură și diseminarea 

conținuturilor nocive pentru minori.  
 

Raportoarea salută aceste dispoziții, dar consideră că, deși ar trebui create condiții de 

concurență echitabile, ar trebui luate în considerare diferențele dintre posturile de televiziune 

și platformele de partajare a materialelor video, iar implementarea viitorului cadru juridic ar 

trebui să asigure o protecție optimă a libertății de exprimare și de informare, într-un peisaj 

mediatic care evoluează rapid. 

 

Comisia LIBE nu a fost implicată în adoptarea directivei anterioare, deoarece procesul 

decizional a început înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, iar Carta 

drepturilor fundamentale nu avea statut juridic egal cu cel al tratatelor. În plus, Comisia LIBE 

deține competența exclusivă cu privire la orice măsură legată de cooperarea judiciară în 

materie penală și, în special, cu privire la dispozițiile de drept penal referitoare la rasism, 

xenofobie și discursurile de incitare la ură. 

 

Raportoarea și-a concentrat activitatea pe cinci domenii, urmărind consolidarea dispozițiilor 

legate de drepturile fundamentale, menținerea unui grad înalt de imparțialitate și independență 

a mass-mediei și evitarea arbitrariului.  

 

Abordarea discursurilor instigatoare la ură și a incitării la violență și la ură 

Pentru a-i proteja pe cetățeni de conținuturile nocive și de cele care includ incitări la violență 

sau la ură găzduit pe platformele de partajare a materialelor video, dar și pentru a proteja și 

garanta drepturile fundamentale ale utilizatorilor, este esențială elaborarea unor norme 

comune și proporționale cu privire la aceste aspecte, precum și a unor orientări europene. 

Aceste norme ar trebui să definească mai precis caracteristicile „conținutului dăunător” și 

„incitarea la violență și la ură”, ținând seama de intenția și de efectul unui astfel de conținut la 

nivel european.  

 

Propunerea Comisiei se referă la motivele care stau la baza incitării la violență sau la ură, 

menționate în 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. Această decizie-cadru nu acoperă însă toate motivele incluse ulterior în propunerea 

Comisiei. O aliniere cu motivele incluse în Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme 

minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ar garanta un nivel 

mai ridicat de protecție împotriva incitării la ură, urmărind, în plus, să precizeze 

caracteristicile „incitării publice la violență sau ură”. Cu toate acestea, aceste motive în sine 

nu constituie o bază de utilizat pentru a restricționa comunicarea conținuturilor audiovizuale. 
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Protecția minorilor împotriva conținutului dăunător 

Raportoarea este de părere că, pentru a lua măsuri reale de protecție a minorilor împotriva 

conținutului dăunător, cum ar fi cel pornografic, este esențială adoptarea unor măsuri 

preventive eficiente.  

 

De asemenea, raportoarea consideră că este extrem de important, prin revizuirea acestei 

directive, să se asigure necesitatea și proporționalitatea măsurilor implementate de statele 

membre pentru protecția minorilor împotriva conținuturilor care le-ar putea compromite 

dezvoltarea fizică sau psihică, precum și respectul deplin al obligațiilor care decurg din Carta 

drepturilor fundamentale.  

Evoluțiile recente la nivelul statelor membre au arătat că protecția minorilor poate fi folosită 

excesiv ca motiv pentru restricționarea difuzării conținuturilor audiovizuale care urmăresc 

combaterea discriminării de gen sau a celei pe motive de orientare sexuală. Este, prin urmare, 

esențial, ținând seama de articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

ca egalitatea și nediscriminarea să fie respectate și să nu fie subminate prin măsuri excesive de 

protecție a minorilor contra conținuturilor dăunătoare. 

 

Respectarea garanțiilor procedurale în combaterea conținutului ilegal 

Raportoarea consideră că, deși statele membre nu ar trebui împiedicate să impună măsuri mai 

stricte în ceea ce privește conținutul ilegal, în sensul prezentei directive, restricționarea 

difuzării publice online de conținut ilegal ar trebui respecte întotdeauna Carta drepturilor 

fundamentale, ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar și proporțional și ar trebui pusă 

în executare pe baza unei autorizații judiciare prealabile. 

Respectarea garanțiilor procedurale este esențială pentru ca libertatea de exprimare și 

informare să fie garantate în mod eficient și pentru a se evita arbitrariul în deciziile privind 

disponibilitatea conținutului. Prin urmare, raportoarea recomandă clarificarea acestui element 

în cadrul dispozițiilor care se aplică serviciilor de platformă de partajare a materialelor video, 

care ar trebui să fie supuse aceluiași principiu ca și mijloacele de comunicare „tradiționale” în 

cazul conținuturilor ilegale. 

 

Garanțiile Directivei privind comerțul electronic 

Raportoarea recomandă ca dispozițiile Directivei privind comerțul electronic să nu fie afectate 

de măsurile care se aplică serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și 

conținutului media audiovizual pe care îl găzduiesc. În conformitate cu articolul 15 alineatul 

(1) din Directiva 2000/31/CE, statele membre nu pot impune furnizorilor de servicii de 

transmitere, stocare și găzduire o obligație generală de monitorizare a informațiilor pe care le 

transmit sau le stochează sau o obligație generală de a căuta activ fapte sau circumstanțe care 

să indice activități ilicite. În această privință, este de asemenea important să se introducă în 

revizuire o trimitere la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care, în hotărârile C-360/10 și 

C-70/10, a respins măsurile de „supraveghere activă” a cvasitotalității utilizatorilor serviciilor 

vizate. Păstrarea unor astfel de garanții este, de asemenea, esențială pentru o aplicare 

consecventă a cadrului legislativ în întreaga Uniune în privința obligațiilor și răspunderii 

furnizorilor de servicii de platformă de partajare a materialelor video.  

 

Independența autorităților de reglementare, atât la nivel european, cât și la nivel 

național 

Această directivă, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, în special articolul 11, ar 

trebui să aibă ca obiectiv consacrarea independenței autorităților de reglementare în domeniul 

mass-media audiovizuale în legislația UE, asigurându-se că sunt distincte din punct de vedere 
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juridic și independente din punct de vedere funcțional față de sectorul în cauză și față de 

guverne, precum și că își desfășoară activitatea în mod transparent și responsabil și au 

competențe suficiente. 

 Principiul independenței autorităților de reglementare, deja bine dezvoltat și aplicat în alte 

sectoare ale acquis-ului comunitar, este urmărit, pentru sectorul audiovizual, la articolul 30 

din Directiva 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale. 

Grupul european de reglementare în domeniul audiovizualului (ERGA) a fost înființat în 

martie 2014, prin Decizia C(2014)0462 a Comisiei din 3.2.2014, ca organism consultativ al 

Comisiei. Propunerea Comisiei formalizează rolul ERGA de consilier expert independent al 

Comisiei și de for pentru schimburile de experiență și practici optime între autoritățile 

naționale de reglementare.  

 

Raportoarea salută abordarea Comisiei și consideră că un organism de reglementare poate 

avea un nivel corespunzător de independență structurală față de guvern numai dacă este 

înființat ca entitate juridică separată.  

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru cultură și 

educație, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de directivă 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special articolele 7, 10, 11, 21, 24, 26, 47 

și 52, 

Justificare 

LIBE AM 1 Mlinar, cu adăugarea articolului 47 (căi de atac eficiente). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a garanta coerența și a (8) Pentru a garanta coerența și a 
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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. 

asigura un climat de securitate juridică 

pentru întreprinderi și autoritățile statelor 

membre, „incitarea la ură” ar trebui 

aliniată cu 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”, 

precum și motivele care nu sunt 

reglementate de Decizia-cadru 

2008/913/JAI, cum ar fi originea socială, 

caracteristicile genetice, limba, opiniile 

politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, 

proprietatea, nașterea, dizabilitățile, 

vârsta, genul, expresia de gen, identitatea 

de gen, orientarea sexuală, statutul de 

rezidență sau sănătatea. Aceste motive 

contribuie la precizarea caracteristicilor 

„incitării publice la violență sau la ură”, 

dar nu ar trebui considerate, în sine, ca o 

bază pentru restricționarea difuzării de 

conținut audiovizual. Ar trebui luate în 

considerare toate circumstanțele, inclusiv 

intenția, și ar trebui respectată libertatea 

de exprimare, în special cea artistică, 

literară și jurnalistică. Dispozițiile privind 

discursul de incitare la ură ar trebui 

aplicate în conformitate cu jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

privind libertatea de exprimare și de 

informare. 

Justificare 

O aliniere la motivele incluse și în Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime 

privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ar garanta un nivel mai 

bun de protecție împotriva incitării la ură. Alinierea acestor motive contribuie la precizarea 

caracteristicilor „incitării publice la violență sau ură”, dar nu au menirea de a fi utilizate, în 

sine, ca bază pentru restricționarea difuzării de conținut audiovizual. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru realizarea unei autentice 

piețe unice digitale, sunt necesare mai 

multe eforturi pentru îmbunătățirea 

educației mediatice a cetățenilor. Comisia 

și statele membre ar trebui, prin urmare, 

să își intensifice acțiunile de promovare a 

unei veritabile piețe unice digitale în 

direcția tuturor cetățenilor Uniunii, în 

special a copiilor și minorilor, prin 

inițiative și măsuri coordonate, pentru a 

crește nivelul de înțelegere a serviciilor 

media audiovizuale. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Statele membre sunt încurajate să 

ia toate măsurile necesare pentru a 

promova educația în domeniul mass-

mediei, care să ofere cunoștințe și abilități 

și să le permită cetățenilor să își exercite 

dreptul la libertatea de exprimare, să 

analizeze conținutul mass-media și să 

reacționeze la dezinformare. În această 

privință, este importantă îmbunătățirea 

cunoașterii la toate nivelurile sistemului 

educațional, precum și încurajarea 

populației în direcția cetățeniei active și 

creșterea nivelului de conștientizare în 

calitate de consumatori de media. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a permite publicului, 

inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii 

(9) Pentru a permite publicului, în 

special părinților și copiilor, să ia decizii în 
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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. 

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 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. 

Justificare 

Utilizarea termenului „moral” este ambiguă. Înțelesul moralității diferă de la un stat membru 

la altul. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Cererea de canale de televiziune 

liniare în Europa rămâne predominantă 

în comparație cu alte servicii media, așa 

cum reiese din studiul intitulat „Linear 

and on-demand audiovisual media 

services in Europe 2015” (Serviciile mass-

media audiovizuale liniare și la cerere în 

Europa în 2015), publicat de Observatorul 

European al Audiovizualului în iunie 

2016, care prezintă o stare de ansamblu 

bună a serviciilor de televiziune liniare în 

Europa, numărul de canale TV liniare 

disponibile în 2015 crescând, în medie, cu 

46 % față de 2009; 

 

Amendamentul   7 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (9b) Cererea în rândul tinerilor pentru 

canale de televiziune lineară a înregistrat 

o ușoară scădere în Europa, așa cum 

reiese din studiul „Measurement of 

Fragmented Audiovisual Audiences“ 

(Măsurarea audiențelor audiovizuale 

fragmentate), publicat de Observatorul 

European al Audiovizualului în 

noiembrie 2015, care arată, în 2014, o 

scădere medie în Uniune de doar 4 % în 

rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 

12 și 34 de ani, față de 2011. 

 

Amendamentul   8 

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, precum și pe canalele și în 

programele audiovizuale 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 pe 

canalele și în programele audiovizuale 

pentru copii. 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. 
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Amendamentul   9 

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 faptului că 

propriile cataloage conțin o cotă minimă de 

opere europene și că acestea sunt scoase 

suficient în evidență, fără a afecta 

pluralismul mass-mediei. 

 

Amendamentul  10 

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. Conținutul 

ilegal, dăunător, rasist și xenofob și 

discursurile de incitare la ură stocate pe 

platformele de partajare a materialelor 

video au suscitat tot mai multe preocupări. 

În plus, decizia de a elimina acest 

conținut, depinzând deseori de o 

interpretare subiectivă, poate submina 

libertatea de exprimare și de informare. 

În acest context, 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 găzduit pe 

platformele de partajare a materialelor 

video, dar și pentru a proteja și garanta 

drepturile fundamentale ale utilizatorilor, 

să se stabilească norme comune și 
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proporționale cu privire la aceste aspecte. 

Aceste norme ar trebui, în special, să 

precizeze la nivelul Uniunii 

caracteristicile „conținutului dăunător” și 

ale „incitării la violență și la ură”, ținând 

seama de intenția și de efectul 

conținutului. Măsurile de 

autoreglementare și de coreglementare 

introduse sau aprobate de statele membre 

sau de Comisie ar trebui să respecte în 

totalitate obligațiile din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special articolul 52. Organismele și 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă în continuare competențe 

efective de executare. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) În conformitate cu Directiva (UE) 

2016/XXX [a se înlocui cu trimiterea la 

Directiva privind combaterea terorismului 

în momentul în care se publică, cu 

numărul articolului actualizat], instigarea 

publică la comiterea de infracțiuni 

teroriste este definită ca fiind o 

infracțiune legată de activitățile teroriste 

și se pedepsește ca infracțiune penală 

atunci când este comisă cu intenție. Prin 

urmare, conținuturile media audiovizuale 

distribuite sau comunicate publicului prin 

orice mijloace, online sau offline, cu 

intenția de a incita la săvârșirea unei 

infracțiuni de terorism trebuie tratate ca 

și conținuturi ilegale. Pe lângă obligațiile 

impuse statelor membre de a aplica 

Directiva (UE) 2016/xxx, cooperarea între 

furnizorii de servicii de internet, agențiile 

Uniunii și autoritățile naționale este 

esențială pentru a combate aceste tendințe 

și a elabora contradiscursuri pozitive. 
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Amendamentul   12 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26b) Hărțuirea pe internet devine din ce 

în ce mai frecventă, în special în rândul 

adolescenților, și poate avea loc și pe 

platformele de partajare a materialelor 

video. Ar trebui create programe pentru 

prevenirea hărțuirii pe internet, prin 

campanii de combaterea a acesteia și de 

promovare a unor instrucțiuni de 

siguranță online cu privire la utilizarea 

corespunzătoare a internetului. 

 

Amendamentul  13 

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 

găzduit 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 sau 

mentală și pentru a-i proteja pe toți 

utilizatorii 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 rasă, culoare, origine etnică sau 

socială, caracteristici genetice, limbă, 

religie sau convingeri, opinii politice sau 



 

AD\1116083RO.docx 13/44 PE593.952v03-00 

 RO 

de orice altă natură, apartenența la o 

minoritate națională, proprietate, naștere, 

dizabilități, vârstă, gen, expresie de gen, 

identitate de gen, orientare sexuală, statut 

de rezidență sau sănătate. Aceste motive 

contribuie la precizarea caracteristicilor 

„incitării publice la violență sau la ură”, 

dar nu ar trebui considerate, în sine, ca 

bază pentru restricționarea difuzării de 

conținut audiovizual. 

Justificare 

Decizia-cadru nu acoperă toate motivele care sunt ulterior incluse în propunerea Comisiei. O 

aliniere la motivele menționate și în Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime 

privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ar garanta un nivel mai 

bun de protecție împotriva incitării la ură. Alinierea acestor motive contribuie la precizarea 

caracteristicilor „incitării publice la violență sau ură”, dar nu au menirea de a fi utilizate, în 

sine, ca bază pentru restricționarea difuzării de conținut audiovizual. 

 

Amendamentul  14 

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 

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 

(29) Având în vedere natura implicării 

furnizorilor în ceea ce privește conținutul 

găzduit pe platformele de partajare a 

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 
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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. 

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 

judiciare ale 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). 

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). 

 

Amendamentul  15 

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 actorii relevanți, 

inclusiv organizațiile societății civile și 

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, ar trebui încurajată o 

coreglementare transparentă și 

responsabilă.  

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 

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 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (30a) Statele membre ar trebui să se 

asigure că orice măsuri adoptate în sensul 

prezentei directive în vederea 

restricționării distribuției online sau a 

punerii la dispoziția publicului în alt mod 

a unui conținut ilegal sunt conforme cu 

Carta drepturilor fundamentale, sunt 

limitate la ceea ce este necesar și 

proporțional și sunt luate pe baza unei 

autorizații judiciare prealabile. 

 

Amendamentul   17 

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 

necesare pentru a-i proteja pe minori de 

conținutul ilicit, dăunător, rasist sau 

xenofob, 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. Statele membre au 

o obligație pozitivă de a se asigura că 

echilibrul stimulentelor pentru furnizorii 

de servicii mass-media și furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor 

video care intră sub incidența prezentei 

directive este de asemenea natură încât 

conținutul legal, inclusiv conținutul care 

poate ofensa, șoca sau perturba, să poată 

fi comunicat. În mod similar, verificarea 

vârstei ar trebui să fie cerută prin lege 

numai dacă acest lucru este necesar și 

proporțional și să fie efectuată astfel încât 

să ofere un grad maxim de protecție a 

vieții private. 

 

Amendamentul   18 

Propunere de directivă 

Considerentul 31 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (31a) Agenda UE pentru drepturile 

copilului din 2011 prevede că tratatele, 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și Convenția Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

copilului (CDC) constituie baza comună a 
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tuturor acțiunilor UE care au un impact 

asupra copiilor”. Articolele 5 și 19 din 

CDC sunt deosebit de relevante pentru 

protecția copiilor în cadrul serviciilor 

mass-media audiovizuale. 

Justificare 

Ar trebui subliniată importanța pe care o are Convenția ONU cu privire la drepturile 

copilului pentru protecția minorilor în acest sector. 

 

Amendamentul  19 

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 

(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, în general, oferă servicii 

de găzduire în conformitate cu articolul 

14 din această 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 
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în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui 

să fie informată cu privire la furnizorii 

aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. 

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. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (32a) În temeiul articolul 15 alineatul 

(1) din Directiva 2000/31/CE, statele 

membre nu pot impune furnizorilor de 

servicii de transmitere, stocare și găzduire 

o obligație generală de monitorizare a 

informațiilor pe care le transmit sau le 

stochează sau o obligație generală de a 

căuta activ fapte sau circumstanțe care să 

indice activități ilicite. În această privință, 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

(„Curtea”), prin hotărârile pronunțate în 

cauzele C-360/101a și C-70/101b, a respins 

măsurile de „supraveghere activă” a 

cvasitotalității utilizatorilor serviciilor 

vizate (furnizorii de acces la internet, pe 

de o parte, și rețele sociale, pe de altă 

parte) și a precizat că orice ordin care 

impune furnizorului de servicii de 

găzduire o supraveghere generală trebuie 

interzis. 

 ___________________ 

 1a Hotărârea Curții de Justiție din 16 

februarie 2012, Belgische Vereniging van 

Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM)/Netlog NV, C-360/10, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1b Hotărârea Curții de Justiție din 24 

noiembrie 2011, Scarlet Extended 

SA/Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771. 
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Justificare 

În conformitate cu Directiva 2000/31/CE și hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene 

în cauzele C-360/10 și C-70/10. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (32b) Prezenta directivă, în conformitate 

cu Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, în special cu articolul 

11, urmărește să consacre independența 

autorităților de reglementare din 

domeniul mass-media audiovizuale în 

legislația Uniunii, asigurându-se că sunt 

distincte din punct de vedere juridic și 

independente din punct de vedere 

funcțional față de sector și de guvern, 

prin faptul că nu solicită și nici nu 

acceptă instrucțiuni din partea niciunei 

entități, își desfășoară activitatea 

transparent și responsabil, conform legii, 

și dispun de suficiente competențe. 

 

 

Amendamentul   22 

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, 

organisme publice și industrie, în vederea 

asigurării imparțialității deciziilor acestora. 

Cerința respectivă de independență nu ar 

(33) Autoritățile de reglementare ale 

statelor membre ar trebui să ajungă la 

gradul necesar de independență, prin 

instituirea ca entități juridice distincte. 

Prin urmare, statele membre ar trebui să 

garanteze independența organismelor sau 

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 
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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. 

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 sau organismele naționale de 

reglementare ar trebui să dețină 

competențe depline de asigurare a 

respectării normelor și resursele necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin 

în ceea ce privește personalul, expertiza și 

mijloacele financiare. Activitățile 

organismelor sau autorităților naționale de 

reglementare instituite în temeiul prezentei 

directive ar trebui să fie transparente și ar 

trebui să asigure respectarea obiectivelor 

pe care le reprezintă pluralismul mass-

mediei, diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor și nediscriminarea, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de directivă 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) În vederea asigurării aplicării 

coerente a cadrului de reglementare al 

Uniunii în domeniul audiovizualului în 

toate statele membre, Comisia a instituit 

ERGA prin decizia sa din 3 februarie 

201436. Rolul ERGA este de a consilia și 

de a asista Comisia în activitatea sa de 

asigurare a unei puneri în aplicare coerente 

a Directivei 2010/13/UE în toate statele 

membre, precum și de a facilita cooperarea 

în rândul autorităților naționale de 

reglementare și cooperarea dintre 

autoritățile naționale de reglementare și 

Comisie. 

(35) În vederea asigurării aplicării 

coerente a cadrului de reglementare al 

Uniunii în domeniul audiovizualului în 

toate statele membre, Comisia a instituit 

ERGA prin decizia sa din 3 februarie 

201436. Rolul ERGA este de a acționa ca 

un grup consultativ de experți 

independenți și de a asista Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

aplicare coerente a Directivei 2010/13/UE 

în toate statele membre, precum și de a 

facilita cooperarea în rândul organismelor 

și autorităților naționale de reglementare și 

cooperarea dintre acestea și Comisie. 

_________________ _________________ 

36 Decizia C(2014) 462 final a Comisiei din 

3 februarie 2014 privind instituirea 

Grupului autorităților europene de 

reglementare din domeniul serviciilor 

36 Decizia C(2014)0462 final a Comisiei 

din 3 februarie 2014 privind instituirea 

Grupului autorităților europene de 

reglementare din domeniul serviciilor 
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mass-media audiovizuale. mass-media audiovizuale. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 35 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35a) Prezenta directivă formalizează 

rolul ERGA de consilier expert 

independent al Comisiei și de forum 

pentru schimburile de experiență și de 

cele mai bune practici între organismele 

sau autoritățile naționale de 

reglementare. ERGA i-a fost încredințat 

un rol consultativ specific pentru 

chestiuni legate de jurisdicție și pentru 

emiterea de avize în legătură cu codurile 

de conduită ale Uniunii bazate pe 

coreglementare. 

 

Amendamentul  25 

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 și 

consolidarea rolului său în prezenta 

directivă. Prin urmare, grupul ar trebui să 

fie reinstituit în temeiul prezentei directive. 

 

Amendamentul   26 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(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 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, normele și 

codurile de conduită ale Uniunii în 

domeniul protecției minorilor, al 

rasismului, al xenofobiei 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. 

 

Amendamentul   27 

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 

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 

(38) Prezenta directivă nu aduce 

atingere competenței statelor membre de a 

impune obligații pentru a garanta accesul 

la conținutul de interes general și 

vizibilitatea corespunzătoare a acestuia în 

cadrul obiectivelor de interes general 

definite. Aceste obligații ar trebui să fie 

proporționale și să respecte obiective de 

interes general precum pluralismul mass-

mediei, libertatea de exprimare, 

diversitatea culturală și regională, precum 

și conservarea limbii, definite în mod clar 

de statele membre în conformitate cu 

dreptul Uniunii. 
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privind vizibilitatea, acestea ar trebui să 

impună doar obligații proporționale 

întreprinderilor, din considerații ce țin de 

interesul public legitim. 

Justificare 

Conceptul de „vizibilitate“ este foarte neclar. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Prezenta directivă respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute mai ales de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. În 

special, prezenta directivă urmărește să 

asigure respectarea deplină a dreptului la 

libertatea de exprimare, a libertății de a 

desfășura o activitate comercială și a 

dreptului la controlul jurisdicțional și să 

promoveze aplicarea drepturilor copilului, 

consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

(39) Atunci când pun în aplicare 

prezenta directivă, statele membre au 

obligația de a respecta drepturile 

fundamentale și principiile recunoscute 

mai ales de Carta drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene. În special, statele 

membre ar trebui să garanteze că nicio 

măsură adoptată pentru punerea în 

aplicare a prezentei directive nu 

subminează, direct sau indirect, dreptul la 

libertatea de exprimare, libertatea de a 

desfășura o activitate comercială și dreptul 

la controlul jurisdicțional și să promoveze 

aplicarea drepturilor copilului, consacrate 

în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 39 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (39a) Atunci când este evident că dreptul 

național este de natură să obstrucționeze 

exercitarea uneia sau mai multor libertăți 

fundamentale garantate de tratat, se pot 

utiliza excepțiile prevăzute de dreptul 

Uniunii doar în măsura în care respectă 

drepturile fundamentale consacrate de 
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Curte. Obligația de a respecta drepturile 

fundamentale intră în mod evident în 

domeniul de aplicare al dreptului Uniunii 

și, implicit, în cel al Cartei. Utilizarea de 

către un stat membru a excepțiilor 

prevăzute de dreptul Uniunii pentru a 

justifica obstrucționarea unei libertăți 

fundamentale garantate de tratate trebuie, 

prin urmare, să fie considerată ca 

„aplicând dreptul Uniunii”, în sensul 

articolului 51 alineatul (1) din Cartă. 

Justificare 

În conformitate cu hotărârea Curții Europene de Justiție din 30 aprilie 2014 în cauza C-

390/12 - Pfleger și alții 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Dreptul de acces la programele de 

știri politice este esențial pentru garantarea 

libertății fundamentale de a primi 

informații și pentru asigurarea protejării pe 

deplin și în mod corespunzător a 

intereselor publicului din Uniune. Dată 

fiind importanța tot mai mare a serviciilor 

mass-media audiovizuale pentru societăți și 

pentru democrație, radiodifuzarea știrilor 

politice ar trebui, în cea mai mare măsură 

posibilă și fără a aduce atingere normelor 

privind drepturile de autor, să fie 

disponibilă la nivel transfrontalier în UE. 

(40) Dreptul de acces la programele de 

știri politice este esențial pentru garantarea 

libertății fundamentale de a primi 

informații și pentru asigurarea protejării pe 

deplin și în mod corespunzător a 

intereselor publicului din Uniune. Dată 

fiind importanța tot mai mare a serviciilor 

mass-media audiovizuale pentru societăți și 

pentru democrație, radiodifuzarea știrilor 

politice ar trebui, fără a aduce atingere 

normelor privind drepturile de autor, să fie 

disponibilă la nivel transfrontalier în UE. 

 

Amendamentul   31 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (42a) Statele membre trebuie să ia toate 

măsurile necesare pentru a asigura 
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transpunerea și aplicarea efectivă, corectă 

și la timp a prezentei directive. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) «serviciu de platformă de partajare 

a materialelor video» înseamnă un serviciu, 

astfel cum este definit la articolele 56 și 57 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, care îndeplinește următoarele 

cerințe: 

(aa) „serviciu de platformă de partajare 

a materialelor video” înseamnă un serviciu, 

astfel cum este definit la articolele 56 și 57 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, care îndeplinește toate cerințele 

următoare: 

 

Amendamentul   33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul iii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) în cazul în care scopul principal al 

serviciului sau al secțiunii disociabile a 

acestuia este dedicat furnizării de programe 

și de materiale video generate de utilizatori 

către publicul larg, în scop informativ, de 

divertisment sau educativ; 

(iii) în cazul în care scopul principal al 

serviciului sau al secțiunii disociabile a 

acestuia este dedicat furnizării de programe 

și de materiale video generate de utilizatori 

către publicul larg, în scop informativ, de 

divertisment sau educativ sau dacă 

serviciul joacă un rol semnificativ în acest 

sens; 

 

Amendamentul   34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(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 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, independent și separat de 

platforma de partajare a materialelor 

video; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. 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. 

7. Comisia încurajează și facilitează 

coreglementarea și autoreglementarea prin 

intermediul codurilor de conduită adoptate 

la nivel național în domeniile coordonate 

de prezenta directivă în măsura permisă de 

sistemele juridice naționale. Aceste coduri 

trebuie să fie concepute astfel încât să fie 

larg acceptate de principalele părți 

interesate în cauză și aprobate de 

organismul sau autoritatea națională de 

reglementare. Codurile de conduită își 

stabilesc în mod clar și neechivoc 

obiectivele și măsurile. 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 și transparentă a 

respectării normelor, inclusiv, atunci când 

este cazul, aplicarea de sancțiuni eficace și 

proporționale. Statele membre iau măsuri 

pentru ca, în cazul în care 

coreglementarea nu atinge nivelul dorit 

de protecție, organismele și autoritățile 

naționale de reglementare să dispună de 

competențe efective de executare, inclusiv 

prin elaborarea unor coduri de conduită 

obligatorii și prin aplicarea de sancțiuni 
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administrative. 

 

Amendamentul   36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – paragraful 5 – litera da (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 4 – alineatul 7a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Se introduce următorul alineat: 

 7a.  Prezenta directivă și toate actele de 

punere în aplicare a acesteia nu aduc 

atingere Directivei 2000/31/CE, în special, 

articolelor 14 și 15. 

 

Amendamentul   37 

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 sau 

la ură împotriva unei persoane sau a unui 

grup de persoane, definite prin referire la 

rasă, culoare, origine etnică sau socială, 

caracteristici genetice, limbă, religie ori 

credință, opinie politică sau de orice altă 

natură, apartenență la o minoritate 

națională, avere, naștere, dizabilități, 

vârstă, gen, expresie de gen, identitate de 

gen, orientare sexuală, statut de rezidență 

sau sănătate. 

 

 

Amendamentul   38 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 6 a – 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 sau mentală 

a minorilor. În acest scop, statele membre 

pot utiliza un sistem de descriptori care 

indică natura conținutului unui serviciu 

mass-media audiovizual, care avertizează 

în mod corespunzător părinții să 

restricționeze vizionarea anumitor 

programe în cazul copiilor. 

 

Amendamentul   39 

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:  

 Statele membre se asigură că serviciile 

oferite de furnizorii de servicii mass-

media audiovizuale aflați sub jurisdicția 

lor sunt accesibile persoanelor cu 

deficiențe vizuale și/sau auditive, inclusiv 

prin utilizarea subtitrărilor pentru 

persoanele surde și cu deficiențe de auz, 

prin interpretarea în limbajul semnelor și 

prin mesaje și descrieri audio pentru toate 

informațiile vizuale. Statele membre ar 

trebui să impună furnizorilor de servicii 

mass-media să prezinte un raport anual 

privind accesibilitatea serviciilor lor. 

 

Amendamentul   40 
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Propunere de directivă 

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

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a)  La alineatul (1) se adaugă o 

următoarea literă (ga): 

 (ga)  comunicările comerciale 

audiovizuale pentru serviciile de jocuri de 

noroc nu sunt destinate în mod special 

minorilor și poartă un mesaj clar 

„jocurile de noroc sunt interzise sub 

vârsta minimă legală“, care indică vârsta 

minimă sub care jocurile de noroc nu 

sunt permise. 

 

Amendamentul   41 

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 sau 

care sunt incluse în canalele și programele 

audiovizuale pentru copii, 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   42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 
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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, precum și a canalelor și a 

programelor audiovizuale pentru copii. 

 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 12  

 

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 întrun 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 măsurile 

corespunzătoare pentru a garanta că 

programele oferite de furnizorii de servicii 

mass-media aflați sub jurisdicția lor care 

pot afecta dezvoltarea fizică sau mentală 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, nu 

conduc la o prelucrare suplimentară a 

datelor cu caracter personal și nu aduc 

atingere articolului 8 din Regulamentul 

(UE) nr. 2016/679. 

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 

violența nejustificată și pornografia, face 

obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi 

criptarea și sistemele eficace de control 

parental. 

 Statele membre se asigură că măsurile 
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luate pentru protecția minorilor împotriva 

programelor și conținuturilor oferite de 

furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale aflați sub jurisdicția lor, care 

le-ar putea compromite dezvoltarea fizică 

sau mentală, sunt necesare și 

proporționale și respectă pe deplin 

obligațiile care decurg din Cartă, în 

special obligațiile de la titlul III și 

articolul 52. 

 

Amendamentul  44 

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, Comisia și 

statele membre se asigură că furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

iau măsuri corespunzătoare pentru: 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE  

Articolul 28 a – 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-i proteja pe toți minori de 

conținutul care le poate afecta dezvoltarea 

fizică și mentală; 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 
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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 violență 

sau la ură împotriva unui grup de persoane 

ori a unui membru al unui astfel de grup, 

definit prin referire la rasă, culoare, 

origine etnică sau socială, caracteristici 

genetice, limbă, religie sau convingeri, 

opinii politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, 

proprietate, naștere, dizabilități, vârstă, 

gen, expresie de gen, identitate de gen, 

orientare sexuală, statut de rezidență sau 

sănătate. Aceste motive contribuie la 

clarificarea caracteristicilor „incitării 

publice la violență sau ură”, dar nu sunt 

considerate, în sine, ca bază pentru 

restricționarea difuzării de conținut 

audiovizual. Statele membre se asigură că 

sunt luate în considerare toate 

împrejurările, precum intenția, și că este 

respectată libertatea de exprimare, în 

special la nivel artistic, literar și 

jurnalistic. 

 

 

Amendamentul  47 

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, 

(a) precizarea caracteristicilor 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 sau mentală 

a minorilor, în conformitate cu articolele 6 

și, respectiv, 12; Statele membre se 
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12; asigură că măsurile bazate pe termeni și 

condiții sunt permise numai în cazul în 

care normele procedurale naționale oferă 

utilizatorilor posibilitatea să își exercite 

drepturile în fața unei instanțe după ce au 

aflat de astfel de măsuri; 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme care să le permită utilizatorilor 

de platforme de partajare a materialelor 

video să raporteze sau să semnaleze 

respectivului furnizor al platformei de 

partajare a materialelor video conținutul 

menționat la alineatul (1) care este stocat 

pe platforma sa; 

(b) instituirea și utilizarea unor 

mecanisme transparente și ușor de utilizat 

care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor video 

să raporteze sau să semnaleze respectivului 

furnizor al platformei de partajare a 

materialelor video conținutul menționat la 

alineatul (1) care este găzduit pe platforma 

sa; 

 

 

Amendamentul  49 

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 

eficiente care să permită verificarea vârstei 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video în ceea ce privește 

conținutul care poate afecta dezvoltarea 

fizică sau mentală a minorilor; Aceste 

sisteme nu conduc la o prelucrare 

suplimentară a datelor cu caracter 

personal și nu aduc atingere articolului 8 
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din Regulamentul (UE) nr. 2016/679; 

 

 

Amendamentul   50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) instituirea și utilizarea unor sisteme 

care să le permită utilizatorilor de 

platforme de partajare a materialelor video 

să clasifice conținutul menționat la 

alineatul (1); 

(d) instituirea și utilizarea unor sisteme 

ușor de utilizat, care să le permită 

utilizatorilor de platforme de partajare a 

materialelor video să clasifice conținutul 

menționat la alineatul (1); 

 

Amendamentul   51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică, mentală 

sau morală a minorilor; 

(e) furnizarea unor sisteme de control 

parental aflate sub controlul utilizatorilor 

finali în ceea ce privește conținutul care 

poate afecta dezvoltarea fizică sau mentală 

a minorilor; 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor platforme 

(f) instituirea și utilizarea unor sisteme 

prin intermediul cărora furnizorii de 

platforme de partajare a materialelor video 

să le explice utilizatorilor acestor platforme 
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care au fost efectele raportării și ale 

semnalării menționate la litera (b). 

validitatea și efectele raportării și ale 

semnalării menționate la litera (b). 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În scopul punerii în aplicare a 

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

statele membre încurajează 

coreglementarea, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (7). 

3. În scopul punerii în aplicare a 

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

Comisia încurajează coreglementarea, 

astfel cum se prevede la articolul 4 

alineatul (7), prin adoptarea unor 

orientări care să asigure conformitatea 

codurilor de conduită cu prevederile 

prezentei directive și respectarea pe 

deplină a obligațiilor prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale, în special la 

articolul 52. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul28a – 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 

legalitatea, transparența, necesitatea, 

eficacitatea și proporționalitatea măsurilor 

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

către furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video. Statele membre 

încredințează această sarcină autorităților 

desemnate în conformitate cu articolul 30. 

Autoritățile sau organismele naționale de 

reglementare independente furnizează 

orientările necesare pentru a se asigura 

că măsurile luate respectă libertatea de 

exprimare, se bazează pe autorizații 



 

PE593.952v03-00 36/44 AD\1116083RO.docx 

RO 

judiciare prealabile și includ necesitatea 

de a informa utilizatorii. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

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

interzice statelor membre să impună 

măsuri mai stricte în ceea ce privește 

conținutul ilicit. Atunci când adoptă 

măsurile respective, acestea respectă 

condițiile stabilite de dreptul aplicabil al 

Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute 

la articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Statele membre nu impun 

furnizorilor de platforme de partajare a 

materialelor video măsuri mai stricte decât 

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

Statele membre nu sunt împiedicate să 

impună măsuri mai stricte în ceea ce 

privește conținutul ilegal, pe lângă 

măsurile adecvate deja luate de furnizorii 

platformelor de partajare a materialelor 

video, cu condiția ca orice măsură 

adoptate în sensul prezentei directive în 

vederea restricționării distribuției online 

sau a punerii la dispoziția publicului în alt 

mod a unui conținut ilegal să fie 

conformă cu Carta drepturilor 

fundamentale, să se limiteze la ceea ce 

este necesar și proporțional și să fie 

executată în baza unei autorizații 

judiciare prealabile. Atunci când adoptă 

măsurile respective, acestea respectă 

condițiile stabilite de dreptul aplicabil al 

Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute 

la articolele 14 și 15 din Directiva 

2000/31/CE sau la articolul 25 din 

Directiva 2011/93/UE. Statele membre nu 

impun furnizorilor de platforme de 

partajare a materialelor video să efectueze 

măsuri mai stricte de control ex ante. 

 

Amendamentul   56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 28a – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre se asigură că există 

mecanisme pentru introducerea plângerilor 

și exercitarea căilor de atac în vederea 

soluționării litigiilor dintre utilizatori și 

furnizorii de platforme de partajare a 

materialelor video referitoare la aplicarea 

măsurilor corespunzătoare menționate la 

alineatele (1) și (2). 

6. Statele membre se asigură că există 

mecanisme eficace pentru introducerea 

plângerilor și exercitarea căilor de atac, 

inclusiv pentru procedurile de contra-aviz, 
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). 

 

Amendamentul   57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 

Directiva 2010/13/UE 

Capitolul XI – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE 

ALE STATELOR MEMBRE 

ORGANISMELE ȘI AUTORITĂȚILE 

DE REGLEMENTARE ALE STATELOR 

MEMBRE 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale de 

reglementare independente. Statele 

membre se asigură că acestea sunt distincte 

din punct de vedere juridic și independente 

din punct de vedere funcțional de orice alt 

organism public sau privat. Această 

dispoziție se aplică fără a afecta 

posibilitatea statelor membre de a institui 

autorități de reglementare care să aibă 

competențe de supraveghere asupra unor 

1. Fiecare stat membru desemnează în 

mod transparent unul sau mai multe 

organisme sau 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 

guvern sau 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 
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sectoare diferite. sectoare diferite. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 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 unui 

organism sau al 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. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autoritățile 

naționale de reglementare își exercită 

competențele în mod imparțial și 

transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, diversitatea 

culturală, protecția consumatorilor, piața 

internă și promovarea concurenței loiale. 

Statele membre se asigură că organismele 

sau autoritățile naționale de reglementare 

își exercită competențele în mod imparțial 

și transparent și în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, în special 

pluralismul mass-mediei, nediscriminarea, 

diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor, piața internă și promovarea 

concurenței loiale. 

 

Amendamentul   61 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 
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Articolul 30 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre se asigură că 

autoritățile naționale de reglementare 

dispun de competențele adecvate de 

asigurare a respectării normelor pentru a-și 

îndeplini funcțiile în mod eficace. 

4. Statele membre se asigură că 

organismele sau autoritățile naționale de 

reglementare dispun de competențele și de 

resursele adecvate de asigurare a 

respectării normelor pentru a-și îndeplini 

funcțiile în mod eficace. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau membrii organismului 

colectiv care îndeplinește această funcție în 

cadrul unei autorități naționale de 

reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională. Decizia de concediere și 

expunerea de motive care a stat la baza 

acesteia sunt făcute publice. 

5. Șeful unui organism sau al unei 

autorități naționale de reglementare sau 

membrii organismului colectiv care 

îndeplinește această funcție în cadrul unui 

organism sau al unei autorități naționale 

de reglementare nu pot fi demiși decât în 

cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 

necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, 

care sunt prevăzute în prealabil în legislația 

națională și pe baza unei notificări 

prealabile justificate. Decizia de 

concediere și expunerea de motive care a 

stat la baza acesteia sunt făcute publice. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 1  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie Grupul autorităților 

europene de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale (ERGA). 

1. Se instituie Grupul autorităților 

europene de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale (ERGA) cu rolul 

de consilier expert independent al 
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Comisiei și de for pentru schimburile de 

experiență și de practici optime între 

organismele și autoritățile naționale de 

reglementare. 

 

Amendamentul   64 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Acesta este compus din autoritățile 

naționale de reglementare independente în 

domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale. Aceste autorități sunt 

reprezentate de șefii sau de reprezentanții 

la nivel înalt desemnați ai autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor mass-media audiovizuale sau, în 

cazurile în care nu există o autoritate 

națională de reglementare, de alți 

reprezentanți, aleși conform procedurilor 

lor. Un reprezentant al Comisiei participă 

la reuniunile grupului. 

2. Acesta este compus din 

organismele și autoritățile naționale de 

reglementare independente în domeniul 

serviciilor mass-media audiovizuale, care 

pot include organismele sau autoritățile 

regionale de reglementare independente 

ce dețin competențe depline în domeniul 

serviciilor mass-media audiovizuale. 

Aceste autorități sunt reprezentate de șefii 

sau de reprezentanții la nivel înalt 

desemnați ai organismului sau autorității 

naționale de reglementare, având ca 

principală responsabilitate supravegherea 

serviciilor mass-media audiovizuale sau, în 

cazurile în care nu există un organism sau 

o autoritate națională de reglementare, de 

alți reprezentanți, aleși conform 

procedurilor lor. Un reprezentant al 

Comisiei participă la reuniunile grupului. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

aplicare coerente în toate statele membre a 

cadrului de reglementare pentru serviciile 

(a) să consilieze și să asiste Comisia în 

activitatea sa de asigurare a unei puneri în 

aplicare coerente, concordante și 

transparente în toate statele membre a 
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mass-media audiovizuale; cadrului de reglementare pentru serviciile 

mass-media audiovizuale; 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care acest 

lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 

privința oricărui aspect legat de serviciile 

mass-media audiovizuale care țin de 

competența Comisiei. În cazul în care acest 

lucru este justificat pentru a consilia 

Comisia cu privire la anumite aspecte, 

grupul se poate consulta cu participanții la 

piață, cu consumatorii, cu organizațiile 

societății civile relevante și cu utilizatorii 

finali, în vederea colectării informațiilor 

necesare; 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să asigure schimbul de experiență și 

de bune practici în ceea ce privește punerea 

în aplicare a cadrului de reglementare 

pentru serviciile mass-media audiovizuale; 

(c) să asigure orientări și schimbul de 

experiență și de bune practici în ceea ce 

privește punerea în aplicare a cadrului de 

reglementare pentru serviciile mass-media 

audiovizuale; 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30a – alineatul 3 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3 și 4; 

(d) să coopereze și să furnizeze 

membrilor săi informațiile necesare pentru 

aplicarea prezentei directive, în special în 

ceea ce privește articolele 3, 4 și 28a; 

 

Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

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

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

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

referitor la serviciile mass-media 

audiovizuale, în special în materie de 

protecție a minorilor și instigare la ură. 

(e) să emită avize, la solicitarea 

Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute 

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

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

(4) și la articolul 28a, 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. 

 

 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive. 

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

trei ani, Comisia prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comitetului 

Economic și Social European un raport 

privind aplicarea prezentei directive, 

inclusiv privind impactul măsurilor de 

punere în aplicare asupra drepturilor 

fundamentale consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale și în special 

asupra libertății de exprimare și 
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informare prevăzute la articolul 11. 
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