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dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų
nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 25
1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Pertvarkoma Direktyva 89/552/EEB 
visų pirma turėtų būti siekiama suderinti 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
pramonės pokyčius ir stiprinti konkurencij
ą pasaulinėje rinkoje. Liberalesnė ir 
paprastesnė reguliavimo sistema paskatins 
ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir 
inovacijas pagal Lisabonos strategiją. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 26
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) Žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas yra 
visiško teisės į išraiškos laisvę ir informacij
ą įgyvendinimo prielaida, ir Europos 
žmogaus teisių teismas savo praktikoje yra 
pripažinęs, kad valstybių pareiga ginti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir prireikus imtis 
priemonių, reikalingų jam užtikrinti. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas paremtas principu, kad žiniasklaida yra ir kultūrinis, ir ekonominis turtas, todėl 
Direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į abu aspektus, kaip tai daroma su šiais klausimais 
susijusiuose galiojančiuose teisės aktuose.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 27
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina specialių taisyklių taikymą šioms 
paslaugoms. 

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai, švietimui ir 
kultūrai ir pats garso ir vaizdo paslaugų, 
kurios yra tuo pat metu ir kultūrinis, ir 
ekonominis turtas, pobūdis pateisina
specialių taisyklių taikymą šioms paslaugoms, 
kad visų pirma būtų puoselėjamos 
pagrindinės teisės ir laisvės, saugomos 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijoje, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje 
ir Jungtinių Tautų Pilietinių ir politinių
teisių pakte, ir užtikrinta nepilnamečių ir 
pažeidžiamų asmenų arba neįgaliųjų
apsauga.
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Or. fr

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslaugos turėtų būti svarstomos atsižvelgiant tiek į jų rinkos vertę, tiek į kult
ūrinę vertę. 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pakeitimas 28
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina specialių taisyklių taikymą šioms 
paslaugoms.

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina specialių taisyklių taikymą šioms 
paslaugoms; kadangi žiniasklaida turėtų
suteikti piliečiams priemones, leidžiančias
kritiškai vertinti ir suprasti realybę, taip pat 
geriau panaudoti nuolat augantį
informacijos, kuria jie bombarduojami, 
kiekį, kaip tvirtinama Europos Tarybos 
rekomendacijoje 1466(2000); be to, 
kadangi šias paslaugas išsamiai 
reglamentavus piliečiai galėtų pasirinkti 
tinkamą žiniasklaidą ir ryšių rūšį ir tokiu b
ūdu įsigyti priemones, kuriomis visiškai 
įgyvendintų savo teises į informacijos ir i
šraiškos laisvę. 

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlyta nauja formuluotė pagrįsta principu, kad žiniasklaida yra ir kultūrinis, ir ekonominis 
turtas, ir todėl direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į abu aspektus.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 29
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina specialių taisyklių taikymą šioms 
paslaugoms. 

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų ir 
jomis perteikiamo turinio svarba 
visuomenei, demokratijai ir kultūrai pateisina 
specialių taisyklių, skirtų pirmiausia u
žtikrinti ir stiprinti visų formų informacin
ės žiniasklaidos pliuralizmą, taikymą šioms 
paslaugoms. 

Or. it

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 30
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina specialių taisyklių taikymą šioms 
paslaugoms. 

(3) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
svarba visuomenei, demokratijai ir kultūrai 
pateisina ribotų specialių taisyklių taikymą
šioms paslaugoms, tik kai tai yra tikrai b
ūtina. 

Or. en

Pagrindimas

Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos, siekiant išlaikyti jų konkurencingumą, neturėtų būti 
pernelyg apsunkintos taisyklėmis.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 31
KONSTATUOJAMOJI DALIS 4
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(4) Tradicinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir naujos užsakomosios paslaugos 
– svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, 
ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, jos taip 
pat skatina ekonominį augimą ir investicijas.

(4) Tradicinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir naujos užsakomosios paslaugos 
– svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, 
ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, jos taip 
pat skatina ekonominį augimą ir investicijas. 
Techninės prieigos prie garso ir vaizdo 
paslaugų palengvinimas visiems, ypač pa
žeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., ne
įgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms, 
padarytų sektorių dinamišką ir 
konkurencingą. Įmonių, kurios tai pripaž
įsta, rėmimas bus naudingas ne tik 
įgyvendinant įtraukties siekį, bet ir 
skatinant tyrimus ir užimtumą. 

Or. fr

Pagrindimas

Auganti senyvo amžiaus gyventojų dalis ir didelis neįgaliųjų skaičius ES reiškia, kad jų
galimybės naudotis programomis turi būti svarstomos remiantis socialiniu ir ekonominiu poži
ūriu.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 32
KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Tradicinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir naujos užsakomosios paslaugos 
– svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, 
ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, jos taip 
pat skatina ekonominį augimą ir investicijas. 

(4) Tradicinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir naujos užsakomosios paslaugos 
– svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, jos 
taip pat skatina ekonominį augimą ir 
investicijas. Ši direktyva neturėtų stabdyti 
naujų paslaugų plėtros pirmalaikėmis ir 
varžančiomis teisės normomis.

Or. en

Pagrindimas
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Persvarstyta direktyva turėtų skatinti naujų garso ir vaizdo paslaugų plėtrą, o ne ją varžyti.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 33
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo 
ir patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina 
taikyti visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisinio neapibrėžtumo šioje srityje jau nėra. Užsakomąsias paslaugas detaliai 
reglamentuoja Elektroninės komercijos direktyva (18 konstatuojamoji dalis) ir kitos 
savireglamentavimo sistemos (16 straipsnio 2 dalis). Pasiūlytame tekste vartojamos neaiškios 
sąvokos ir faktiškai sukuriamas dar didesnis teisinis neapibrėžtumas. 

Komisijos poveikio įvertinimu nebuvo pakankamai patvirtinta, kad nelinijinėms paslaugoms
taikomos nevienodos konkurencijos sąlygos, taip pat nepatvirtinta, kad suderinus būtų gauta 
pakankama nauda lyginant su išlaidomis. Bet kokiu atveju nevienodos konkurencijos sąlygos 
yra su konkurencija susijęs klausimas, o ne problema, kuri turėtų būti sprendžiama priimant 
sprendimus, susijusius su vidaus rinka, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į bendrosios rinkos 
direktyvą. 

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 34
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl,
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina taikyti 
visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms. 

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas, 
priklausančias tai pačiai rinkai,
reglamentuojančia teisės sistema. Todėl,
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina taikyti 
visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms, kurios reglamentuojamos šioje
direktyvoje. Taigi nauja išplėsta direktyvos 
taikymo sritis turėtų apimti tas nelinijinių
paslaugų rūšis, kurios pateikia turinį ir 
programas, jau reglamentuojamas Tarybos 
direktyvos 89/552/EEB (Televizijos be sienų
direktyvos). 

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 35
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina 
taikyti visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms. 

(5) Atsižvelgiant į tai, kad valstybėms nar
ėms įdiegus savo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų taisykles galėtų kilti
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemų, kurios 
susijusios su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, siekiant i
švengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą kaip 
pagrindinę taisyklę šioje pramonėje būtina 
taikyti kilmės šalies principą. 

Or. en

Pagrindimas
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Abejotina, ar nuo tada, kai užsakomąsias paslaugas reglamentuoja Elektroninės komercijos 
direktyva, yra susiduriama su teisiniu neapibrėžtumu. Be to, šioje direktyvoje ir Elektroninės 
komercijos direktyvoje įtvirtintas kilmės šalies principas užtikrina labiausiai reikšmingą teisin
į apibrėžtumą paslaugų teikėjams, sudarydamas jiems sąlygas veikti peržengiant vienos 
valstybės ribas. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 36
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina taikyti 
visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms. 

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina taikyti 
visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms, siekiant padėti baigti kurti 
vidaus rinką ir palengvinti atskirų
informacijos sričių atsiradimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomos taisyklės turėtų daryti dvejopą teigiamą poveikį: sustiprinti garso ir vaizdo paslaug
ų rinką ir prisidėti prie informacinės visuomenės vystymosi.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 37
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines suderintas taisykles būtina 
taikyti visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms. 

(5) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas 
teikiančios Europos bendrovės susiduria su 
teisinio neapibrėžtumo ir nevienodų
konkurencijos sąlygų problemomis, kurios 
susiję su naujas užsakomąsias paslaugas 
reglamentuojančia teisės sistema, todėl, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir 
patobulinti teisinį apibrėžtumą, bent jau 
pagrindines nuoseklias taisykles būtina 
taikyti visoms garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms, neatsižvelgiant į tai, ar jos 
teikiamos pagal nustatytą programų
tvarkaraštį, ar yra užsakomojo pobūd
žio.

Or. it

Pagrindimas

Nuoseklus taisyklių rinkinys yra svarbus siekiant užtikrinti sąžiningą žiniasklaidos paslaugų, 
pagrįstų skirtingomis technologijomis, konkurenciją.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 38
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Komisija priėmė komunikatą dėl Europos 
vaizdo ir garso politikos reguliavimo ateities, 
kuriame pabrėžia, kad reguliavimo politika 
sektoriuje turi dabar ir ateityje apsaugoti tam 
tikrus visuomenės interesus, pavyzdžiui, kult
ūrų įvairovę, teisę gauti informaciją, 
nepilnamečių apsaugą ir vartotojų apsaugą. 

(6) Komisija priėmė komunikatą dėl Europos 
vaizdo ir garso politikos reguliavimo ateities, 
kuriame pabrėžia, kad reguliavimo politika 
sektoriuje turi dabar ir ateityje apsaugoti tam 
tikrus visuomenės interesus, pvz., kultūrų
įvairovę, teisę gauti informaciją, poreikį u
žtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, 
nepilnamečių apsaugą ir vartotojų apsaugą
bei siekti didesnio visuomenės 
informuotumo ir žiniasklaidos meistri
škumo. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
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Frassoni

Pakeitimas 39
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Komisija priėmė komunikatą dėl Europos 
vaizdo ir garso politikos reguliavimo ateities, 
kuriame pabrėžia, kad reguliavimo politika 
sektoriuje turi dabar ir ateityje apsaugoti tam 
tikrus visuomenės interesus, pavyzdžiui, kult
ūrų įvairovę, teisę gauti informaciją, 
nepilnamečių apsaugą ir vartotojų apsaugą.

(6) Komisija priėmė komunikatą dėl Europos 
vaizdo ir garso politikos reguliavimo ateities, 
kuriame pabrėžia, kad reguliavimo politika 
sektoriuje turi dabar ir ateityje apsaugoti tam 
tikrus visuomenės interesus, pvz., kultūrų
įvairovę, teisę gauti informaciją, nepilnameči
ų apsaugą ir vartotojų apsaugą ir visuotinės 
visų visuomenės dalių, įskaitant labiausiai 
nuskriaustus asmenis, prieigos principą. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į nuskriaustų socialinių grupių (neįgaliųjų, senyvo am
žiaus žmonių, kt.) interesus, susijusius su teise į informaciją.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 40
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Siekiant Lisabonos strategijos politinių
tikslų ypač svarbu skatinti Europos pramon
ės, kurios žymią dalį sudaro garso ir vaizdo 
sektorius, konkurencingumą. Todėl 
siekiant sustiprinti garso ir vaizdo 
sektoriaus konkurencingumą atitinkamose 
reguliavimo sistemose turi būti skatinamos 
tinkamos finansavimo priemonės. Taigi b
ūtina, kad garso ir vaizdo sektorius būtų
dinamiškas ir pelningas. Tuo tikslu 
reglamentavimas turėtų būti kiek įmanoma 
mažiau apsunkinantis. 

Or. en
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Pagrindimas

P. de Michaelio 6 pakeitimo papildymas. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos, siekiant i
šlaikyti jų konkurencingumą, neturėtų būti pernelyg apsunkintos taisyklėmis.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 41
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Kuriant visos Europos garso ir vaizdo 
paslaugų rinką, turinčią stiprią Europos k
ūrinių pramonę, labai svarbus kilmės šalies 
principas. Be to, šis principas užtikrina ži
ūrovų teises pasirinkti platų Europos 
programų spektrą. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 42
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Lisabonos strategija, kurios tikslas –
skatinti konkurencingą žiniomis pagrįstą
ekonomiką, reikalauja ilgalaikių investicijų
į sektorių infrastruktūrą ir pažangių naujų
informacijos ir ryšių technologijų diegimo, 
taip pat ir būtinų mokslinių tyrimų, kad 
Europos rinkoje būtų vystoma klestinti ir 
labai naši transliavimo pramonė, kurios 
svarbi sudėtinė dalis yra garso ir vaizdo 
paslaugos.

Or. it

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann
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Pakeitimas 43
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Stipri Europos pramonė, įskaitant 
tradicinį ir atsirandantį garso ir vaizdo 
paslaugų sektorių, tinkamai 
reglamentuojama ir remiama panaudojant 
dideles investicijas ir sėkmingas 
informacijos ir ryšių technologijas, prisidės 
siekiant Lisabonos strategijos tikslo iki 
2010 m. paversti Europos Sąjungą
konkurencingiausia ir dinamiškiausia 
ekonomine erdve. Šis teisės aktas turi u
žtikrinti tinkamą reguliavimo darną S
ąjungos konkurencinėje aplinkoje, kuri yra 
ypač svarbi užtikrinant investuojančių ir 
kuriančių darbo vietas įmonių pasitikėjimą.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 44
6B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6c) Siekiant įgyvendinti Lisabonos 
strategiją svarbu atsižvelgti į europinio 
turinio gamybos plėtotę rengiant politinius 
pagrindus, ypač susijusius su teisių
nuosavybe ir naudojimusi jomis, kuriais 
stengiamasi užtikrinti reikalavimų, keliamų
skleidžiamam ir platinamam turiniui, ir 
poreikio ginti išimtines autorių teisių tur
ėtojų teises, darną.

Or. it

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 45
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(7) Komisija taip pat priėmė iniciatyvą
„i2010: Europos informacinė visuomenė“, 
kuria siekiama skatinti informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos sektoriaus augim
ą ir darbo vietų kūrimą. i2010 – išsami 
strategija, kurios tikslas – skatinti skaitmenin
ės ekonomikos plėtrą informacinės visuomen
ės ir žiniasklaidos paslaugų, tinklų ir įrenginių
suartėjimo aplinkybėmis, modernizuojant ir 
taikant visas ES politikos priemones: 
reguliavimo priemones, mokslinius tyrimus ir 
partnerystę su pramone. Komisija 
įsipareigojo sukurti nuoseklią informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos paslaugų vidaus 
rinkoje sistemą ir modernizuoti garso ir 
vaizdo paslaugų teisės sistemą, pradėdama 
2005 m. Komisijos pasiūlymu modernizuoti 
Televizijos be sienų direktyvą. 

(7) Komisija taip pat priėmė iniciatyvą
„i2010: Europos informacinė visuomenė“, 
kuria siekiama skatinti informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos sektoriaus augim
ą ir darbo vietų kūrimą. i2010 – išsami 
strategija, kurios tikslas – skatinti Europos 
turinio kūrimą ir skaitmeninės ekonomikos 
plėtrą informacinės visuomenės ir 
žiniasklaidos paslaugų, tinklų ir įrenginių
suartėjimo aplinkybėmis, modernizuojant ir 
taikant visas ES politikos priemones: 
reguliavimo priemones, mokslinius tyrimus ir 
partnerystę su pramone. Komisija 
įsipareigojo sukurti nuoseklią informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos paslaugų vidaus 
rinkoje sistemą ir modernizuoti garso ir 
vaizdo paslaugų teisės sistemą, pradėdama 
2005 m. Komisijos pasiūlymu modernizuoti 
Televizijos be sienų direktyvą. 

Or. fr

Pagrindimas

Europos turinio kūrimas turėtų būti priešakinė žinių ekonomikos dalis. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 46
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Įgyvendinus šią direktyvą bus labiau
laikomasi pagrindinių teisių; direktyva visi
škai atitinka Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijoje, ypač jos 11 straipsnyje, pripa
žįstamus principus. Šiuo atžvilgiu ši 
direktyva jokiu būdu netrukdo valstybėms 
narėms taikyti savo konstitucinių nuostatų d
ėl spaudos laisvės ir laisvės reikšti savo 
mintis bei įsitikinimus žiniasklaidoje. 

(9) Šios direktyvos įgyvendinimas padės 
labiau laikytis pagrindinių teisių; direktyva 
visiškai atitinka Europos Sąjungos pagrindini
ų teisių chartijoje, ypač jos 11 straipsnyje, 
pripažįstamus principus. Šiuo atžvilgiu ši 
direktyva jokiu būdu netrukdo valstybėms 
narėms taikyti savo konstitucinių nuostatų d
ėl spaudos laisvės ir laisvės reikšti savo 
mintis bei įsitikinimus žiniasklaidoje. 
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Or. it

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 47
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) 3c–3h straipsniuose įvedus minimalius 
suderintus įpareigojimus, šia direktyva
suderintose srityse valstybės narės negali 
nukrypti nuo kilmės šalies principo tokiose 
srityse kaip nepilnamečių apsauga ir kova 
su bet kokiu neapykantos skatinimu dėl ras
ės, lyties, religinių įsitikinimų ir tautybės 
bei atskirų asmenų žmogiškojo orumo 
žeminimas, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/31/EB 3 straipsnio 4 dalyje.

(10) Ši direktyva 3c–3h straipsniuose 
numato visoms garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugoms skirtus 
suderintus minimalius įpareigojimus dėl 
jaunimo, žmogaus orumo ir vartotojų
apsaugos. Taip pat galioja 2000 m. birželio 
8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių
informacinės visuomenės paslaugų, ypač
elektroninės komercijos, teisinių aspektų
vidaus rinkoje 1(Elektroninės komercijos 
direktyva) nuostatos, visų pirma kilmės 
šalies principas, įpareigojimai informuoti ir 
taisyklės, susijusios su atsakomybe 
(atsakomybės išimtimis). Be to, valstybėms 
narėms ir toliau išlieka galimybė dėl tam 
tikrų su viešąja tvarka susijusių priežasčių
taikyti Elektroninės komercijos direktyvos 3 
straipsnio 3–5 dalyse numatytas priemones. 

----------------------------
1 OL L 178, 2000 7 17, p. 1. 

Or. de

Pagrindimas

Konstatuojamosiose dalyse turėtų būti išaiškinta, kad valstybės narės ir toliau dėl su viešąja 
tvarka susijusių priežasčių turi galimybę taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/31/EB (Elektroninės komercijos direktyvos) 3 straipsnio 3–5 dalyse numatytas 
priemones.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann
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Pakeitimas 48
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/21/EB, remiantis jos 1 
straipsnio 3 dalimi, neprieštaraujama priemon
ėms, taikomoms Bendrijos ar nacionaliniu 
lygiu, kuriomis siekiama bendros svarbos 
tikslų, ypač susijusių su turinio reguliavimu ir 
audiovizualine politika. 

(11) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/21/EB (Pagrindų
direktyvoje) nustatyta bendra visų
perdavimo tinklų ir paslaugų teisinė
sistema, bet remiantis jos 1 straipsnio 3 
dalimi neprieštaraujama priemonėms, 
taikomoms Bendrijos ar nacionaliniu lygiu, 
kuriomis siekiama bendros svarbos tikslų, 
ypač susijusių su turinio reguliavimu ir 
audiovizualine politika, laikantis technologij
ų neutralumo principo, kuriuo grindžiamas 
perdavimo reguliavimo ir turinio 
reguliavimo atskyrimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Technologijų neutralumo principas sudaro sąlygas laikantis atitinkamų standartų ir taisyklių
įgyvendinti perdavimo technologijų plėtros laisvę, taip pat sudaro darnų turinio reguliavimo 
pagrindą. 

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 49
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Šios direktyvos nuostatomis 
nereikalaujama ir neskatinama, kad valstybės 
narės įvestų naujas kurio nors visuomenės 
informavimo priemonės tipo licencijavimo ar 
administracinių leidimų sistemas. 

(12) Šios direktyvos nuostatomis 
nereikalaujama ir neskatinama, kad valstybės 
narės įvestų naujas kurio nors visuomenės 
informavimo priemonės tipo licencijavimo ar 
administracinių leidimų sistemas. Taip pat 
neturėtų būti galima panaikinti licencijas 
arba administracinius leidimus be i
šankstinio teismų įsikišimo. 

Or. es
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Pagrindimas

Europos teisė užtikrina laisvę gauti arba perduoti informaciją arba idėjas be valstybės vald
žios institucijų kišimosi. Piliečiai neturi prarasti savo teisės gauti informaciją kanalu, kurį jie 
paprastai naudoja, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto įsikiša teismai. Veiksminga pagrindinių
teisių ir laisvių apsauga yra tiesioginė teisėjų ir teismų pareiga. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 50
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne 
ekonominio pobūdžio veiklos, pavyzdžiui, 
visiškai asmeninių tinklaviečių. 

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima veiklos, kuri 
pirmiausia yra ne ekonominio pobūdžio, 
pvz., visiškai asmeninių tinklaviečių, garso ir 
vaizdo medžiagos, skirtos asmeninei 
nuomonei reikšti, platinimo ir keitimosi ja, 
paslaugų, kuriomis platinamas vartotojų
sukurtas turinys, skirtas keistis bendrų
interesų turinčiose grupėse, arba kitų
nelinijinių paslaugų, kurios nedaro ryškaus 
poveikio žymiam visuomenės narių skai
čiui. 

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas padėtų įtikinti vartotojus, kad direktyva nesiekiama pakeisti būdo, kuriuo jie 
naudoja kūrybines interneto galimybes, įskaitant tiesiogiai tinkle naudojamą garso ir vaizdo 
medžiagą. Jie turi paisyti tik baudžiamosios teisės nuostatų.
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 51
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne 
ekonominio pobūdžio veiklos, pavyzdžiui, 
visiškai asmeninių tinklaviečių. 

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas, kai redakcinis poži
ūris ir teikėjo atsakomybė atsispindi 
programos tvarkaraštyje arba pasirinkimo 
kataloge, parengtame remiantis 
profesiniais pagrindais ir laikantis 
profesinių kriterijų. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones. 

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu išaiškinama teikėjų atsakomybė.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 52
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne 
ekonominio pobūdžio veiklos, pavyzdžiui, 
visiškai asmeninių tinklaviečių. 

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau pateikiamos direktyvos
taikymo sritis apsiriboja tik toliau ir 
Sutartyje apibrėžtomis linijinėmis garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugomis, bet 
neapima ne ekonominio pobūdžio veiklos, 
pvz., vartotojų sukurto turinio, asmeninių
tinklaviečių arba bet kokios formos asmenin
ės korespondencijos, pvz., elektroninių lai
škų. 
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Or. en

Pagrindimas

Transliavimo sąvoka turi būti pakeista taip, kad būtų įtrauktos paslaugos, kurios yra tokio pat 
pobūdžio kaip ir tradicinės reguliarios transliavimo paslaugos, bet teikiamos skirtingų
platformų; tačiau turėtų būti aiškiai pasakyta, kad į direktyvos taikymo sritį neįtraukiamas 
vartotojų sukurtas turinys, asmeninės tinklavietės ir pan. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 53
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne ekonominio 
pobūdžio veiklos, pavyzdžiui, visiškai 
asmeninių tinklaviečių. 

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne ekonominio 
pobūdžio veiklos, pvz., visiškai asmeninių
tinklaviečių, taip pat neapima informacinės 
visuomenės paslaugų, apibrėžtų 1998 m. 
liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/48/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką1, 1 straipsnyje.

________________
1 OL L 217, 1998 8 5, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvos taikymo sritis yra susijusi su TV ir į TV pana
šiomis paslaugomis, nors iš pradžių buvo numatytas ir pripažintas skirtumas tarp „visuomen
ės informavimo priemonių“ ir „asmeniniams poreikiams pritaikytos žiniasklaidos“.
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 54
13A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(13a) Pasikartojantis to paties turinio 
teikimas, pvz., pasikartojantys programos 
ciklai arba panašūs užsakomieji vaizdo įra
šai ir tiesioginis renginių transliavimas, tur
ėtų būti laikomi nelinijinėmis paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Pasikartojantys programos ciklai ir panašūs užsakomieji vaizdo įrašai reikalauja tokios pa
čios vartotojų patirties kaip ir nelinijinės paslaugos, todėl turėtų būti vienodai traktuojami. 
Renginių tiesioginio transliavimo laiką nulemia renginio organizatorius, o ne žiniasklaidos 
paslaugos teikėjas. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 55
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(14) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
apima visuomenės informavimo priemones, 
kurios skirtos informavimui, pramogoms ir 
švietimui, tačiau neapima jokių asmeninės 
komunikacijos formų, pavyzdžiui, elektronini
ų laiškų, siunčiamų ribotam adresatų skaičiui. 
Apibrėžimas taip pat netaikomas 
paslaugoms, kurios nėra skirtos garso ir 
vaizdo turiniui platinti, t. y. kai bet koks 
garso ir vaizdo turinio perdavimas yra 
antraeilės reikšmės, o ne pagrindinis 
paslaugos tikslas. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tinklavietė, kurioje yra garso ir vaizdo 
elementų, tačiau jų funkcija – tik pagalbinė: 
tai animaciniai grafikos elementai, nedideli 
reklaminiai skelbimai ar informacija, susijusi 
su produktu ar kitokia nei garso ir vaizdo 
paslauga. 

(14) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
apima visuomenės informavimo priemones, 
kurios skirtos informavimui, pramogoms,
švietimui ir ypač viešosios nuomonės 
formavimui, tačiau neapima jokių asmeninės 
komunikacijos formų, pvz., elektroninių laišk
ų, siunčiamų ribotam adresatų skaičiui. Apibr
ėžimas taip pat netaikomas paslaugoms, 
kurios nėra skirtos garso ir vaizdo turiniui 
platinti, t. y. kai bet koks garso ir vaizdo 
turinio perdavimas yra antraeilės reikšmės, o 
ne pagrindinis paslaugos tikslas. Pvz., tai gali 
būti tinklavietė, kurioje yra garso ir vaizdo 
elementų, tačiau jų funkcija – tik pagalbinė: 
tai animaciniai grafikos elementai, nedideli 
reklaminiai skelbimai ar informacija, susijusi 
su produktu ar kitokia nei garso ir vaizdo 
paslauga. Kiti pavyzdžiai – interneto 
žaidimai, jei nesiekiama pagrindinio 
garso ir vaizdo paslaugų tikslo, bei 
paieškos sistemos, jeigu garso ir 
vaizdo kūrinių sklaida nėra 
pagrindinis tikslas, net ir tuo atveju, 
kai paieškos rezultatas kartais yra si
ūlomas garso ir vaizdo kūrinys. 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse bendradarbiavimas formuojant viešąją nuomonę (plačiąja 
prasme) laikomas kriterijumi, pagal kurį „žiniasklaidos“ paslaugos atskiriamos nuo kitų
komunikacijų paslaugų. Be to, tokia garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų sąvoka 
pateikiama su turiniu susijusiose gairėse. Kaip pabrėžė pati Komisija, direktyva neturėtų
apimti ne ekonominio pobūdžio veiklos. Neturėtų būti reglamentuojamas net tik asmeninių
tinklaviečių, bet ir kitas skaitmeninis turinys, pvz., internetiniai dienoraščiai. Tai turėtų būti 
taikoma ir pusiau privačiam skaitmeniniam turiniui, pvz., informacijai apie vietos klubus 
arba mokyklos renginius. Tai taip pat atitinka Sutarties 50 straipsnyje pateikiamą paslaugų
apibrėžimą. Taigi tekste turėtų būtų aiškiai nurodyta, kad toks turinys nepatenka į taikymo 
sritį. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek
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Pakeitimas 56
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
apima visuomenės informavimo priemones, 
kurios skirtos informavimui, pramogoms ir 
švietimui, tačiau neapima jokių asmeninės 
komunikacijos formų, pavyzdžiui, elektronini
ų laiškų, siunčiamų ribotam adresatų skaičiui. 
Apibrėžimas taip pat netaikomas 
paslaugoms, kurios nėra skirtos garso ir 
vaizdo turiniui platinti, t. y. kai bet koks 
garso ir vaizdo turinio perdavimas yra 
antraeilės reikšmės, o ne pagrindinis 
paslaugos tikslas. Pavyzdžiui, tai gali būti 
tinklavietė, kurioje yra garso ir vaizdo 
elementų, tačiau jų funkcija – tik pagalbinė: 
tai animaciniai grafikos elementai, nedideli 
reklaminiai skelbimai ar informacija, susijusi 
su produktu ar kitokia nei garso ir vaizdo 
paslauga. 

(14) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
apima visuomenės informavimo priemones, 
kurios skirtos informavimui, pramogoms ir 
švietimui, tačiau neapima jokių asmeninės 
komunikacijos formų, pvz., elektroninių laišk
ų, siunčiamų ribotam adresatų skaičiui. Apibr
ėžimas neapima informacinės visuomenės 
paslaugų, apibrėžtų Direktyvos 98/48/EB 1 
straipsnyje. Apibrėžimas taip pat netaikomas 
paslaugoms, kurios nėra skirtos garso ir 
vaizdo turiniui platinti, t. y. kai bet koks 
garso ir vaizdo turinio perdavimas yra 
antraeilės reikšmės, o ne pagrindinis 
paslaugos tikslas. Pvz., tai gali būti paieškos 
sistemos, tinklavietė, kurioje yra garso ir 
vaizdo elementų, tačiau jų funkcija – tik 
pagalbinė: tai animaciniai grafikos elementai, 
nedideli reklaminiai skelbimai ar informacija, 
susijusi su produktu ar kitokia nei garso ir 
vaizdo paslauga. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvos taikymo sritis yra susijusi su TV ir į TV pana
šiomis paslaugomis, nors iš pradžių buvo numatytas ir pripažintas skirtumas tarp „visuomen
ės informavimo priemonių“ ir „asmeniniams poreikiams pritaikytos žiniasklaidos“.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 57
14A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(14a) Atitinkamas transliuotojų poveikio 
visuomenei laipsnis gali būti pasiektas tik 
teikiant užsakomąsias paslaugas, skirtas tai 
pačiai plačiajai rinkai. Teikiant užsakom
ąsias paslaugas, skirtas tai pačiai plačiajai 
rinkai, turi būti pateiktas atitinkamai 
plataus asortimento televizijos programų
katalogas. Todėl taisyklės, skirtos užtikrinti 
su visuomeninės interesais susijusių tikslų
įgyvendinimą ir išvengti konkurencijos i
škraipymų tarp linijinių ir nelinijinių
paslaugų, turėtų būti taikomos tik tokiuose 
kataloguose numatytoms nelinijinėms 
paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos taikymo sritis išplečiama iš dalies dėl numatomos reikmės užtikrinti vienodas s
ąlygas tradiciniams transliuotojams ir nelinijinių paslaugų teikėjams. Tai reiškia, kad 
įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik tiems nelinijinių paslaugų teikėjams, kurie užima tą pa
čią rinką kaip ir tradiciniai transliuotojai. Komisijos pasiūlymo 13 ir 14 konstatuojamosiose 
dalyse teigiama, kad direktyva turėtų būti taikoma tik „visuomenės informavimo priemonių“
pobūdį turinčioms paslaugoms. 

14 konstatuojamosios dalies papildymas padeda apibrėžti šį ketinimą nelinijinių paslaugų
srityje. Tik paslaugos, siūlančios plataus asortimento programas, gali pajėgti užimti tą pačią
didžiąją rinkos dalį kaip ir pagrindiniai transliuotojai. ES konkurencijos teisė rinkos apibrė
žimą iš dalies susieja su pasiūlos pakeičiamumo galimybėmis. Garso ir vaizdo paslaugų
srityje tokias galimybes riboja laikas ir lėšos, reikalingos sudaryti įvairiapusį programų
katalogą. 

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 58
14A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(14a) Tarp tradicinio transliavimo ir 
interneto paslaugų esama nemažai technini
ų ir teisinių skirtumų. Todėl šioje 
direktyvoje pateikiami paslaugų apibrė
žimai taikomi tik šioje direktyvoje, nepažeid
žiant pagrindinių teisių apimties ir jų re
žimo, kurį reglamentuoja kiti susiję teisės 
aktai. 

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai nuo tradicinio transliavimo interneto paslaugos nebūtinai yra ribojamos tam tikra 
teritorija, interneto paslaugų teikėjų vykdomos kontrolės platinamo turinio atžvilgiu lygis yra 
žymiai aukštesnis nei tradicinių transliuotojų, ir dviejų kategorijų paslaugų struktūra bei jų
pobūdis skiriasi tokiu mastu, kad daugeliu atvejų interneto paslaugų ir transliavimo paslaugų
palyginimas būtų nerealistiškas, todėl neįmanoma jo taikyti ir įgyvendinti praktiškai. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 59
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Ši direktyva netaikoma elektroninėms 
laikraščių ir žurnalų versijoms. 

(15) Ši direktyva netaikoma elektroninėms 
laikraščių, žurnalų, periodinių leidinių, 
žurnalų ir knygų, kurių vaizdo turinys yra 
didžia dalimi statiškas, versijoms.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 60
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(16) Terminas „garso ir vaizdo“ apibūdina 
vaizdus, perteikiančius judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, taigi jis taikomas ir 
begarsiams filmams, tačiau netaikomas garso 
perdavimui ar radijui. 

(16) Šioje direktyvoje terminas „garso ir 
vaizdo“ apibūdina vaizdus, perteikiančius
judesį, lydimą arba nelydimą garso, taigi jis 
taikomas ir begarsiams filmams, tačiau 
netaikomas garso perdavimui ar radijui. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas išaiškinimas, kadangi terminas „garso ir vaizdo“ kituose teisės aktuose, pvz., 
PPO/GATS paslaugų klasifikacijoje, apima ir radiją.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 61
16A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(16a) Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugą sudaro programos, t. y. 
atskirų judesį perteikiančių vaizdų
seka, lydima arba nelydima garso, ir 
esant redakcinei atsakomybei, 
žiniasklaidos paslaugų teikėjui 
transliuojant tam tikru nustatytu 
laiku, arba jei šie vaizdai sukaupti 
kataloge.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama garso ir vaizdo paslaugos sąvoka.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 62
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(18) Be reklamos ir teleparduotuvių apibrė
žimų, pateikiamas platesnis komercinio garso 
ir vaizdo pranešimo apibrėžimas. Tai vaizdai, 
perteikiantys judesį, lydimą arba nelydimą
garso, kurie papildo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir yra skirti tiesiogiai 
arba netiesiogiai reklamuoti prekes, 
paslaugas ar įvaizdį arba fizinio arba juridinio 
asmens, besiverčiančio ekonomine veikla, 
vardą, todėl apibrėžimas neapima nemokamai 
transliuojamų pranešimų apie visuomenines 
paslaugas ir kreipimųsi dėl labdaros. 

(18) Be reklamos ir teleparduotuvių apibrė
žimų, pateikiamas platesnis komercinio garso 
ir vaizdo pranešimo apibrėžimas. Tai vaizdai, 
perteikiantys judesį, lydimą arba nelydimą
garso, kurie yra perduodami kaip linijinės
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos dalis
ir yra skirti tiesiogiai arba netiesiogiai 
reklamuoti prekes, paslaugas ar įvaizdį arba 
fizinio arba juridinio asmens, besiverčiančio 
ekonomine veikla, vardą, todėl apibrėžimas 
neapima nemokamai transliuojamų pranešimų
apie visuomenines paslaugas ir kreipimųsi dėl 
labdaros. 

Or. en

Pagrindimas

Apribojus apibrėžimą linijiniais garso ir vaizdo komerciniais pranešimais bus sumažinta 
painiava, susijusi su komercinių pranešimų apibrėžimais kituose ES teisės aktuose, pvz., 
Elektroninės komercijos direktyvoje ir Elektroninių ryšių duomenų apsaugos direktyvoje. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 63
19A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(19a) Siekiant skatinti stiprią, 
konkurencingą ir integruotą Europos garso 
ir vaizdo pramonę ir visoje Europos S
ąjungoje didinti žiniasklaidos pliuralizmą, 
vis dar svarbu, kad bet kokie garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjai priklausytų
tik vienos valstybės narės jurisdikcijai. Tod
ėl įsisteigimo kriterijai, naudojami 
nusakant tokią jurisdikciją, turi išlikti tokie 
patys, kaip nustatyta Direktyvoje 97/36/EB.

Or. en

Pagrindimas
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Siekiama sustiprinti kilmės šalies principą ir ypač sutvirtinti esamas įsisteigimo ir 
jurisdikcijos sąvokas, kurios iki šiol veiksmingai prisidėjo palengvinant transliavimą
Europoje peržengiant vienos valstybės sienas. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 64
19A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(19a) Atsižvelgiant į tai, kad informacijos 
pliuralizmo apsauga yra pagrindinis 
Europos Sąjungos principas, valstybės nar
ės turėtų užkirsti kelią susidaryti 
dominuojančiai padėčiai, kuri pakirstų šį
principą, ir užtikrinti informacijos laisvę
priimdamos nuostatas, garantuojančias 
nediskriminuojamą prieigą prie 
visuomeninės svarbos garso ir vaizdo 
paslaugų.

Or. fr

Pagrindimas

Informacijos pliuralizmo apsauga turi būti paminėta atitinkamose nuostatose, pvz., „grie
žtose“ taisyklėse.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 65
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(20) Dėl technologijų pažangos, ypač
skaitmeninių palydovinių programų srityje, 
reikia patikslinti papildomus kriterijus, kad 
būtų galima užtikrinti tinkamą
reglamentavimą ir veiksmingą įgyvendinim
ą, taip pat suteikti rinkos dalyviams visišką
atsakomybę už garso ir vaizdo paslaugos 
turinį. 

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Skaitmeninių paslaugų eroje vartotojų vykdoma turinio kontrolė nuolat augo, ir tokiu būdu 
buvo nuolat mažinama turinio apsaugos stoka. Stiprėjant pliuralizmui, nėra prasmės grie
žtinti kišimosi į turinį. 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 66
21A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(21a) Termino „standartinė vartotojo 
įranga“ apibrėžimas turėtų apimti 
funkcines galimybes, užtikrinančias, kad 
garso ir vaizdo paslaugos bus prieinamos 
neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms. 
Priemonės, užtikrinančios tokių paslaugų
prieinamumą, turėtų, inter alia, apimti gest
ų kalbą, subtitravimą, akustinį vaizdų
apibūdinimą, akustinį subtitravimą ir 
lengvai eksploatuojamo ir 
suprantamo meniu sukūrimą.

Or. it

Pagrindimas

Standartinės vartotojo įrangos apibrėžime turėtų būti atsižvelgta į žiniasklaidai keliamą
reikalavimą dėl jos prieinamumo neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 67
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(24) Pagal šią direktyvą, nepaisant kilmės 
šalies principo, valstybės narės gali imtis 
priemonių, kurios apriboja laisvą televizijos 
programų transliavimo paslaugų judėjimą, 
tačiau tik tam tikromis šios direktyvos 2a 
straipsnyje išvardytomis sąlygomis ir 
laikydamosi šioje direktyvoje nustatytos 
tvarkos. Tačiau Europos Teisingumo 
Teismas nuosekliai laikosi nuomonės, kad bet 
koks laisvės teikti paslaugas apribojimas, 
pavyzdžiui, bet koks nukrypimas nuo 
pagrindinio Sutarties principo, turi būti 
interpretuojamas atsargiai. 

(24) Pagal šią direktyvą, nepaisant kilmės 
šalies principo, valstybės narės gali imtis 
priemonių, kurios apriboja laisvą garso ir 
vaizdo paslaugų judėjimą, tačiau tik tam 
tikromis šios direktyvos 2a straipsnyje i
švardytomis sąlygomis ir laikydamosi šioje 
direktyvoje nustatytos tvarkos. Tačiau 
Europos Teisingumo Teismas nuosekliai 
laikosi nuomonės, kad bet koks laisvės teikti 
paslaugas apribojimas, pvz., bet koks 
nukrypimas nuo pagrindinio Sutarties 
principo, turi būti interpretuojamas atsargiai. 

Or. en

Pagrindimas

2a straipsnis turėtų apimti visas garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pakeitimas 68
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo 
apibrėžimai, kriterijai ir procedūros. 
Patirtis parodė, kad pagal skirtingas 
valstybių narių teisės tradicijas 
įgyvendintas bendras reglamentavimas ir 
savireglamentavimas gali vaidinti svarbų
vaidmenį užtikrinant aukšto lygio vartotojų
apsaugą.

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Visuomeninės svarbos tikslų nelinijinių
paslaugų srityje vykdymas būtų
veiksmingesnis, jei būtų atliekamas 
aktyviai remiant patiems paslaugų teik
ėjams. Valstybės narės yra raginamos pla
čiai naudotis skaidriomis ir daug dalyvių
įtraukiančiomis bendrojo reglamentavimo 
sistemomis visose šios direktyvos, taikomos 
visiems garso ir vaizdo žiniasklaidos teik
ėjams, srityse. Savireglamentavimas gali b
ūti alternatyvus tam tikrų šios direktyvos 
nuostatų įgyvendinimo būdas, tačiau jis 
negali pakeisti įstatymų leidžiamųjų
institucijų pareigos, taigi bendrasis 
reglamentavimas užtikrina būtiną „teisinį
ryšį“ tarp savireglamentavimo ir 
nacionalinio įstatymų leidėjo. Turi būti atsi
žvelgiama į valstybių narių nacionalinės 
žiniasklaidos reglamentavimo ypatumus. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų skatinti šios direktyvos reguliuojamose srityse taikyti bendrojo 
reglamentavimo sistemas. Jei taip būtų, šios sistemos turėtų būti plačiai remiamos pagrindini
ų suinteresuotų subjektų ir užtikrinti veiksmingą taisyklių įgyvendinimą. Jei valstybės narės 
tam tikrus uždavinius siekiant šios direktyvos tikslų paveda savireglamentavimo įstaigoms, 
tokio pavedimo mechanizmas turi būti pakankamai aiškus. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann
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Pakeitimas 69
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo apibrė
žimai, kriterijai ir procedūros. Patirtis parod
ė, kad pagal skirtingas valstybių narių teisės 
tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą. 

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo apibrė
žimai, kriterijai ir procedūros. Patirtis parod
ė, kad pagal skirtingas valstybių narių teisės 
tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą.

Priemonės, kuriomis siekiama įgyvendinti 
visuomeninės svarbos tikslus susidaran
čiame garso ir vaizdo paslaugų sektoriuje, 
bus veiksmingesnės, jei jos bus vykdomos 
aktyviai remiant patiems paslaugų teik
ėjams. Valstybės narės galėtų tai 
įgyvendinti dažniau taikydamos skaidrius ir 
plačiai naudojamus bendrojo 
reglamentavimo mechanizmus, ypač
nelinijinių paslaugų srityje. 
Bendrasis reglamentavimas ir 
savireglamentavimas turėtų būti naudojami 
siekiant veiksmingiau įgyvendinti šią
direktyvą ir kartu jos laikantis, taip pat atsi
žvelgiant į valstybių narių teisines 
tradicijas. 

Or. fr

Pagrindimas
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Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvoje numatytas ir valstybėse narėse taikomas 
reglamentavimas ir bendrasis reglamentavimas bei savireglamentavimas papildo vienas kitą. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 70
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar 
tam tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo 
apibrėžimai, kriterijai ir procedūros. Patirtis 
parodė, kad pagal skirtingas valstybių narių
teisės tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą.

(25) Patirtis parodė, kad pagal skirtingas 
valstybių narių teisės tradicijas įgyvendintas 
bendras reglamentavimas ir 
savireglamentavimas gali vaidinti svarbų
vaidmenį užtikrinant aukšto lygio žiūrovų ir
vartotojų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

25 konstatuojamosios dalies tekste remiamasi Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėk
ūros, kuriame teigiama, jog „Komisija užtikrins, kad bendrasis reglamentavimas arba 
savireglamentavimas nebūtų taikomas, kai liečiamos pagrindinės teisės arba nustatomos 
svarbios politinės alternatyvos arba situacijose, kai taisyklės turi būti tokiu pat būdu taikomos 
visose valstybėse narėse“. Aiški nuoroda į susitarimą gali sukelti painiavą, nes galimybė
naudoti bendrąjį reglamentavimą srityse, kurioms taikoma direktyva, be abejo, apima ir 
„svarbius politinius pasirinkimus“ arba pagrindines teises, pvz., žmogaus orumo apsaugą
(plg. 30 konstatuojamąją dalį, kuri pagrindžia suderinimą tuo, kad direktyva siekiama 
bendros svarbos tikslų).
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Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 71
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“ Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar 
tam tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo 
apibrėžimai, kriterijai ir procedūros. Patirtis 
parodė, kad pagal skirtingas valstybių narių
teisės tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą. 

(25) Patirtis yra parodžiusi, kad pagal 
skirtingas valstybių narių teisės tradicijas 
įgyvendintas bendras reglamentavimas ir 
savireglamentavimas gali vaidinti svarbų
vaidmenį užtikrinant aukšto lygio žiūrovų ir
vartotojų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros pateikta bendrojo reglamentavimo s
ąvoka tik pasiūlo vieną savireglamentavimo arba bendrojo reglamentavimo sistemos 
sudarymo būdą ir neatitinka įvairių Europoje veikiančių savireglamentavimo arba bendrojo 
reglamentavimo modelių. Kadangi savireglamentavimas ir bendrasis reglamentavimas buvo 
taikomi sėkmingai, būtų nenaudinga įvesti apribojantį apibrėžimą. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 72
25A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(25a) Visuomeninės svarbos tikslų
nelinijinių paslaugų srityje vykdymas būtų
veiksmingesnis, jei būtų atliekamas 
aktyviai remiant patiems paslaugų teik
ėjams. Valstybės narės yra raginamos pla
čiai naudotis skaidriomis ir daug dalyvių
įtraukiančiomis bendrojo reglamentavimo 
sistemomis visose šios direktyvos, taikomos 
visiems garso ir vaizdo žiniasklaidos teik
ėjams, srityse.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 73
KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Išimties tvarka transliuotojams gali būti 
suteikiama teisė pramoginiais tikslais 
transliuoti visuomeninės svarbos renginius. 
Tačiau žinių ir programų rengimo praktikoje 
Europos Sąjungoje būtina skatinti pliuralizmą
ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisi
ų chartijos 11 straipsnyje pripažįstamų
principų. 

(26) Išimties tvarka transliuotojams gali būti 
suteikiama teisė pramoginiais tikslais 
transliuoti visuomeninės svarbos renginius. 
Tačiau žinių ir programų rengimo praktikoje 
Europos Sąjungoje būtina skatinti pliuralizmą
ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisi
ų chartijos 11 straipsnyje pripažįstamų
principų. Jeigu valstybėms narėms šiuo 
tikslu leidžiama sudaryti didelės 
visuomeninės svarbos renginių, kurių
neleidžiama transliuoti išimties tvarka, sąra
šus, atitinkama valstybė narė sprendžia, ar 
toks sąrašas bus sudaromas, kokie 
renginiai laikomi didelės visuomeninės 
svarbos, ką nusako sąvoka „žymi visuomen
ės dalis“ ir kokia forma turi būti 
pateikiamas pranešimas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų savo nuožiūra nustatyti, kokie renginiai laikomi didelės visuomeninės 
svarbos, kaip apibūdinama žymi visuomenės dalis ir kokia forma turi būti pateikiamas prane
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šimas.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 74
26 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(26) Išimties tvarka transliuotojams gali būti 
suteikiama teisė pramoginiais tikslais 
transliuoti visuomeninės svarbos renginius. 
Tačiau žinių ir programų rengimo praktikoje 
Europos Sąjungoje būtina skatinti pliuralizmą
ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisi
ų chartijos 11 straipsnyje pripažįstamų
principų. 

(26) Išimties tvarka transliuotojams gali būti 
suteikiama teisė pramoginiais tikslais 
transliuoti visuomeninės svarbos renginius. 
Tačiau žinių ir programų rengimo praktikoje 
Europos Sąjungoje būtina skatinti pliuralizmą
ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisi
ų chartijos 11 straipsnyje pripažįstamų
principų, kad vartotojams pagal atitinkamą
nacionalinę teisę būtų sudaryta galimybė
laivai priimti transliuojamus svarbiausius 
kiekvienos valstybės narės renginius. 
Laikoma, kad priėmimas yra laisvas, kai 
daugiau nei 95 % kiekvienos valstybės nar
ės vartotojų gali gauti aiškų tiesioginį
signalą neįsidiegę jokių įtaisų savo 
namuose arba nepakeitę pastato, kuriame 
jie gyvena, infrastruktūros.

Or. es

Pagrindimas

„Laisvo priėmimo“ koncepcija reiškia, kad vykdomos dvi sąlygos: paslauga yra nemokama 
(vartotojas neturėtų mokėti už prieigą) ir bet kuris pilietis (kiek įmanoma didesniu laipsniu) 
turi galimybę pasinaudoti atitinkama paslauga. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 75
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir transliuotoj
ų vardu veikiantiems tarpininkams teisę žinių
programose naudoti trumpas ištraukas. Apie 
tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių.

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turi suteikti 
kitiems transliuotojams ir tiesiogiai
autorizuotų transliuotojų vardu veikiantiems 
tarpininkams, pvz., žinių agentūroms, teisę
žinių programose naudoti trumpas ištraukas. 
Apie tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, 
prieš visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių, turėtų būti 
transliuojamos prieš pasibaigiant 
renginiui, turėtų būti rodomos ekrane 
ne anksčiau nei po renginio praėjus 
36 valandoms, turėtų būti 
naudojamos viešajam archyvui kurti, 
pašalinti pagrindinio transliuotojo 
logotipą arba kitą atpažinimo ženklą. 
Trumpos ištraukos neturėtų būti 
naudojamos teikiant nelinijines 
paslaugas. Jeigu toje pačioje valstyb
ėje narėje išskirtines teises į tam tikrą
renginį įgyja kitas transliuotojas, 
prieigą turi suteikti jis. Tokiu būdu 
valstybės narės prisideda 
įgyvendinant savo paskelbtą tikslą
pagal Europos Tarybos Konvencijos 
dėl televizijos be sienų 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į trumpus pranešimus yra būtina siekiant užtikrinti piliečių laisvę gauti informaciją. 
Komisijos pasiūlymas dėl trumpų pranešimų nėra pakankamas, kadangi europiečių teisė gauti 
trumpus pranešimus juo nėra įtvirtinama. Tačiau ši teisė būtų labai naudinga, ypač nedidelių
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valstybių narių smulkiems televizijos paslaugų teikėjams. Teikiama trumpų žinių teisė visoje 
Europoje panaikintų rinkos trikdžius, kai transliuotojai nepajėgia įgyti trumpų televizijos žini
ų filmuodami svarbius visuomeninius įvykius, vykstančius kitose valstybėse narėse, kad įtraukt
ų juos į savo bendrąsias žinių programas. Kadangi svarbu, jog ši teisė nepakenktų
investicijoms į išskirtines teises, pateiktuose Komisijos siūlomos 27 konstatuojamosios dalies 
papildymuose išaiškinama, kad medžiaga, įgyta kaip trumposios žinios, teikiant linijines 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas (apibrėžtas 1 straipsnyje) bendrosiose žinių
programose galėtų būti naudojama tik tiksliai nustatytomis apibrėžtomis sąlygomis. Pasi
ūlytame pakeitime išaiškinama, kad teisė transliuoti trumpąsias žinias turėtų būti įgyvendinta 
visoje ES ir kad be TV transliuotojų teisė transliuoti trumpas ištraukas turėtų būti suteikta 
tarpininkams, pvz., naujienų agentūroms, jei jie tiesiogiai veikia transliuotojo vardu; taigi 
pakeitimu išaiškinama, kokiomis konkrečiomis sąlygomis tai turėtų vykti. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 76
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir transliuotoj
ų vardu veikiantiems tarpininkams teisę žini
ų programose naudoti trumpas ištraukas. 
Apie tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, 
prieš visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių.

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, už tinkamą atlygį są
žiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacin
ėmis sąlygomis, tinkamai atsižvelgdami į i
šskirtines teises, turėtų suteikti kitiems 
transliuotojams ir transliuotojų vardu veikian
čioms naujienų agentūroms teisę tik žinių
programose naudoti trumpas ištraukas. Apie 
tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų:
- trukti ilgiau nei 90 sekundžių,
- būti rodomos ekrane ne anksčiau 
nei po renginio praėjus 48
valandoms,
- būti naudojamos viešajam archyvui 
kurti, - pašalinti pagrindinio 
transliuotojo logotipą arba kitą atpa
žinimo ženklą,
- būti naudojamos teikiant nelinijines 
paslaugas. 

Or. en

Pagrindimas

Visoje Europoje teikiama trumpų žinių teisė panaikintų rinkos trikdžius, kai transliuotojai 
nepajėgia įgyti trumpų televizijos žinių filmuodami svarbius visuomeninius įvykius, vykstan
čius kitose valstybėse narėse, kad įtrauktų juos į savo bendrąsias žinių programas. Kadangi 
svarbu, jog ši teisė nepakenktų investicijoms į išskirtines teises, pateiktuose Komisijos si
ūlomos 27 konstatuojamosios dalies papildymuose išaiškinama, kad medžiaga, įgyta kaip 
trumposios žinios, teikiant linijines garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas (apibrėžtas 1 
straipsnyje) bendrosiose žinių programose galėtų būti naudojama tik tiksliai nustatytomis 
apibrėžtomis sąlygomis. Atsakant į Europos sporto ir kitų institucijų susirūpinimą, pasiūlyti 
apribojimai taip pat turėtų sukliudyti pagal trumpųjų žinių teisę įgytą medžiagą panaudoti 
teikiant užsakomąsias pramogų paslaugas. Be to, jie užtikrintų, kad būtų padengtos bet kokios
gaunamos medžiagos gamybos ribinės išlaidos. Pakeitimas, inter alia, artimas Vokietijos žemi
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ų transliavimo sutarčiai. 

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 77
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir 
transliuotojų vardu veikiantiems 
tarpininkams teisę žinių programose naudoti 
trumpas ištraukas. Apie tokias sąlygas reikėt
ų informuoti laiku, prieš visuomeninės 
svarbos renginį, kad kiti transliuotojai turėtų
pakankamai laiko pasinaudoti šia teise.
Paprastai tokio pobūdžio trumpos ištraukos 
neturėtų trukti ilgiau nei 90 sekundžių. 

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, įsisteigę valstybėje 
narėje, turėtų turėti teisę žinių programose 
naudoti trumpas ištraukas. Teisė gauti 
trumpas ištraukas turėtų būti suteikta są
žiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacin
ėmis sąlygomis, už tinkamą atlygį, tinkamai 
atsižvelgiant į išskirtines teises. Apie tokias s
ąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių. 

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 1 straipsnio 6 dalies [3b straipsnio 1 punktas] pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 78
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir transliuotoj
ų vardu veikiantiems tarpininkams teisę žini
ų programose naudoti trumpas ištraukas. 
Apie tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, 
prieš visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių. 

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir transliuotoj
ų vardu veikiančioms žinių agentūroms teis
ę žinių programose naudoti trumpas i
štraukas. Apie tokias sąlygas reikėtų
informuoti laiku, prieš visuomeninės svarbos 
renginį, kad kiti transliuotojai turėtų
pakankamai laiko pasinaudoti šia teise. 
Paprastai tokio pobūdžio trumpos ištraukos 
neturėtų trukti ilgiau nei 90 sekundžių. 

Or. fr

Pagrindimas

Naujienų agentūras įvardyti ne kaip „tarpininkus“, o tiksliau, nes ši sąvoka yra pernelyg 
miglota ir neišreiškia jokių profesinių garantijų. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 79
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir transliuotoj
ų vardu veikiantiems tarpininkams teisę žinių
programose naudoti trumpas ištraukas. Apie 
tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių. 

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, už sąžiningą atlygį ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai atsi
žvelgdami į išskirtines teises, turėtų suteikti 
kitiems transliuotojams ir transliuotojų vardu 
veikiantiems tarpininkams teisę žinių
programose naudoti trumpas ištraukas. Apie 
tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Paprastai tokio pobūd
žio trumpos ištraukos neturėtų trukti ilgiau 
nei 90 sekundžių. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 80
27A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(27a) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis teisė į informaciją stiprinama 
tik tam tikru mastu; jomis praskinamas 
kelias palaipsniui priartėti prie 
sistemingesnių metodų ir priemonių, išple
čiančių visuomenės teisę gauti informaciją
ir turinį, kurie sudaro bendrą idėjų ir žinių
paveldą. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 81
28 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimomis 
pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis ir taip 
pat savo poveikiu visuomenei. Tuo 
pateisinamas ne toks griežtas nelinijinių
paslaugų reglamentavimas, jos turi atitikti 
tik pagrindines 3c–3h straipsniuose 
nurodytas taisykles.

(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimomis 
pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis, taip 
pat savo poveikiu visuomenei ir 
mechanizmais, kurie geriausiai 
panaudojami įgyvendinant viešosios
politikos tikslus. Tokių paslaugų rinka yra 
ankstyvame vystymosi etape ir jos tolesnė
raida negali būti patikimai numatyta. Tod
ėl reikia, kad nelinijines paslaugas, kaip 
„informacinės visuomenės paslaugas“, ir 
toliau reglamentuotų Elektroninės 
komercijos direktyva ir kad būtų
skatinamas savireglamentavimas, siekiant 
vykdyti viešosios tvarkos uždavinius, pvz., 
vartotojų, nepilnamečių ir pažeidžiamų ma
žumų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Nelinijines paslaugas jau reglamentuoja Elektroninės komercijos direktyva. Papildomas šio 
naujai besikuriančio sektoriaus reglamentavimas galėtų būti žalingas ir nenaudingas, 
kadangi bendroji teisė ir savireglamentavimas, atrodo, veikia sėkmingai, pvz., ginant 
nepilnamečius ir užkertant kelią rasinės neapykantos kurstymui.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 82
28 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimomis
pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis ir taip 
pat savo poveikiu visuomenei. Tuo 
pateisinamas ne toks griežtas nelinijinių
paslaugų reglamentavimas, jos turi atitikti tik
pagrindines 3c–3h straipsniuose nurodytas 
taisykles. 

(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimų
pasirinkimo galimybių laipsniu. Tuo kai 
kuriais atvejais gali būti pateisinamas ne 
toks griežtas nelinijinių paslaugų
reglamentavimas, tačiau jos turi atitikti 
pagrindines 3c–3h straipsniuose nurodytas 
taisykles. 
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Or. it

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 83
30 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(30) Vadovaujantis proporcingumo principu, 
šioje direktyvoje numatytos tik pačios b
ūtiniausios priemonės, kurių reikia, kad 
vidaus rinka tinkamai funkcionuotų. Kai 
reikia imtis veiksmų Bendrijos lygiu, ir 
siekiant garantuoti, kad būtų sukurta zona, 
kurioje garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms tikrai nebūtų jokių apribojimų, ši 
direktyva turi užtikrinti patikimą bendrų
interesų apsaugą, visų pirma – nepilnamečių
ir žmogiškojo orumo apsaugą. 

(30) Vadovaujantis proporcingumo principu, 
šioje direktyvoje numatytos tik pačios b
ūtiniausios priemonės, kurių reikia, kad 
vidaus rinka tinkamai funkcionuotų. Kai 
reikia imtis veiksmų Bendrijos lygiu, ir 
siekiant garantuoti, kad būtų sukurta zona, 
kurioje garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms tikrai nebūtų jokių apribojimų, ši 
direktyva turi užtikrinti patikimą bendrų
interesų apsaugą, visų pirma – nepilnamečių, 
neįgaliųjų, ypač turinčių regos ir klausos 
sutrikimų, teisių ir žmogiškojo orumo 
apsaugą. 

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į neįgaliųjų ir (arba) senyvo amžiaus žmonių teises.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 84
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(31) Žalingas garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turinys ir jų propaguojamas elgesys 
vis dar kelia susirūpinimą įstatymų leidėjams, 
pramonės atstovams ir tėvams. Taip pat 
atsiras naujų uždavinių, ypač susijusių su 
naujomis platformomis ir naujais produktais. 
Todėl būtina nustatyti visų garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų ir komercinių garso 
ir vaizdo pranešimų taisykles, padedančias
apsaugoti fizinį, protinį ir moralinį nepilname
čių vystymąsi, taip pat žmogaus orumą. 

(31) Žalingas garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turinys ir jų propaguojamas elgesys 
vis dar kelia susirūpinimą įstatymų leidėjams, 
pramonės atstovams ir tėvams. Taip pat 
atsiras naujų uždavinių, ypač susijusių su 
naujomis platformomis ir naujais produktais. 
Todėl teikiant visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir komercinius garso 
ir vaizdo pranešimus būtina apsaugoti fizinį, 
protinį ir moralinį nepilnamečių vystymąsi, 
taip pat žmogaus orumą. Europos Sąjungos 
arba nacionalinės taisyklės, skirtos pasiekti 
būtiną tokios apsaugos lygį, yra leistinos tik 
tada, kai nėra įprastos teisinės apsaugos. 
Be to, neturi būti apeitas pagrindinio kilm
ės šalies principo taikymas.

Or. en

Pagrindimas

Nuo tokio pobūdžio piktnaudžiavimų turėtų apsaugoti bendroji teisė. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos galėtų imtis veiksmų tik tuomet, kai tai neįmanoma. Tačiau kilmės 
šalies principas visada turi turėti viršenybę. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 85
32 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(32) Priemonės, kurių imamasi nepilname
čiams ir žmogaus orumui apsaugoti, turi būti 
tinkamai suderintos su pagrindine teise į žod
žio laisvę, numatyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Šių priemonių
tikslas – užtikrinti tinkamo lygio nepilnameči
ų apsaugą, ypač nelinijinių paslaugų at
žvilgiu, neuždraudžiant suaugusiems skirto 
turinio. 

(32) Priemonės, kurių imamasi nepilname
čiams ir žmogaus orumui apsaugoti, turi būti 
tinkamai suderintos su pagrindine teise į žod
žio laisvę, numatyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Šių priemonių
tikslas – užtikrinti tinkamo lygio nepilnameči
ų apsaugą, ypač linijinių paslaugų atžvilgiu, 
neuždraudžiant suaugusiems skirto turinio. 

Or. en
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Pagrindimas

Direktyva turėtų reglamentuoti pirmiausia linijines, o ne nelinijines, paslaugas. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 86
33A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(33a) Kad būtų užtikrinta tinkamo lygio 
nepilnamečių apsauga, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų nustatyti 
vaikams skirtą transliavimo laiką ir apibrė
žti vaikams skirtas programas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ši direktyva nepateikia vienodų visoje ES galiojančių „vaikų“ ir „vaikų programų“
apibrėžimų, būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos apibrėžtų transliavimo laiką, 
kurio metu turėtų būti taikomos aukštesnį apsaugos lygį užtikrinančios taisyklės.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 87
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(35) Nelinijinės garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos gali iš dalies 
pakeisti linijines paslaugas. Todėl, kai 
įmanoma, jomis turi būti siekiama skatinti 
kurti ir platinti Europos kūrinius ir tokiu b
ūdu aktyviai prisidėti skatinant kultūrų
įvairovę. Bus svarbu reguliariai persvarstyti 
su Europos kūrinių skatinimu garso ir 
vaizdo žiniasklaidoje susijusias nuostatas. 
Rengdamos 3f straipsnio 3 dalyje nurodytas 
ataskaitas, valstybės narės ypač atsižvelgia į
tokių paslaugų finansinį įnašą Europos k
ūrinių kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų būti išbraukta, nes sukuria per daug prievolių nelinijinėms 
paslaugoms. Nelinijinės paslaugos iš tikrųjų yra tinkamos siekiant užtikrinti Europos kūrinių
platinimą. Be riboto spektro suvaržymų arba didelių kliūčių patekti į rinką ir su papildomais 
algoritminiais ir visuomenės paieškos pajėgumais nelinijinėmis paslaugomis būtų galima 
teikti tinkamą kultūrinį ir kalbinį turinį, jei tai nepareikalautų nereikalingų išlaidų. Taigi 
nelinijinės paslaugos ir be privalomų kvotų gali užtikrinti kultūros skatinimą, žiniasklaidos 
pliuralizmą ir sudominti plačią pasaulinę publiką Europos kūriniais. Valstybės narės siekia ir 
toliau skatinti kultūros kūrinių kūrimą, bet tai gali būti pasiekta tik veiksmingai naudojant 
nacionalinius ir ES paramos mechanizmus, kurie neiškraipytų rinkos.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 88
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS



PE 376.424v01-00 46/95 AM\622816LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(35) Nelinijinės garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos gali iš dalies 
pakeisti linijines paslaugas. Todėl, kai 
įmanoma, jomis turi būti siekiama skatinti 
kurti ir platinti Europos kūrinius ir tokiu b
ūdu aktyviai prisidėti skatinant kultūrų
įvairovę. Bus svarbu reguliariai persvarstyti 
su Europos kūrinių skatinimu garso ir vaizdo 
žiniasklaidoje susijusias nuostatas. 
Rengdamos 3f straipsnio 3 dalyje nurodytas 
ataskaitas, valstybės narės ypač atsižvelgia į
tokių paslaugų finansinį įnašą Europos k
ūrinių kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais.

(35) Bus svarbu reguliariai persvarstyti su 
Europos kūrinių skatinimu garso ir vaizdo 
žiniasklaidoje susijusias nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Nelinijinės paslaugos ir ateityje neturėtų patekti į direktyvos taikymo sritį. Be to, per anksti 
įvesti kvotas šioms naujai atsiradusioms paslaugoms, nes tai gali sukliudyti jų
specializavimuisi. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 89
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. Rengdamos 3f straipsnio 
3 dalyje nurodytas ataskaitas, valstybės narės 
ypač atsižvelgia į tokių paslaugų finansinį įna
šą Europos kūrinių kūrimui ir teisių
įsigijimui; taip pat į Europos kūrinių dalį
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
kataloguose ir tai, kiek vartotojai iš tiesų
naudojasi tokių paslaugų siūlomais Europos 
kūriniais. 

(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. Toks skatinimas galėtų
įgauti didesnės paramos investicijoms į
Europos kūrinių, ypač nepriklausomų, k
ūrimą, nustatant mažiausią įnašą, 
proporcingą apyvartai, ir geresnio šių darb
ų matomumo, reikalaujant sudaryti 
katalogus, į kuriuos būtų įtraukta nustatyta 
minimali Europos kūrinių dalis arba 
nuoroda, reklamuojanti kūrinius 
elektroniniame programų vadove, formą.
Rengdamos 3f straipsnio 3 dalyje nurodytas 
ataskaitas, valstybės narės ypač atsižvelgia į
tokių paslaugų finansinį įnašą Europos kūrini
ų kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais. Taip 
pat šiose ataskaitose turi būti įvertinta 
nepriklausomų kūrėjų kūrinių padėtis.

Or. fr

Pagrindimas

Įrodyti poreikį skatinti kultūrinę įvairovę nėra labai paprasta; turi būti nustatytos praktinės 
nuostatos. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 90
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. Rengdamos 3f 
straipsnio 3 dalyje nurodytas ataskaitas, 
valstybės narės ypač atsižvelgia į tokių
paslaugų finansinį įnašą Europos kūrinių
kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais.

(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvos taikymo sritis yra susijusi su TV ir į TV pana
šiomis paslaugomis, nors iš pradžių buvo numatytas ir pripažintas skirtumas tarp „visuomen
ės informavimo priemonių“ ir „asmeniniams poreikiams pritaikytos žiniasklaidos“.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 91
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. Rengdamos 3f straipsnio 
3 dalyje nurodytas ataskaitas, valstybės narės 
ypač atsižvelgia į tokių paslaugų finansinį įna
šą Europos kūrinių kūrimui ir teisių
įsigijimui; taip pat į Europos kūrinių dalį
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
kataloguose ir tai, kiek vartotojai iš tiesų
naudojasi tokių paslaugų siūlomais Europos 
kūriniais. 

(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl jomis turi būti siekiama 
skatinti kurti ir platinti Europos kūrinius ir 
tokiu būdu aktyviai prisidėti skatinant kultūrų
įvairovę. Bus svarbu reguliariai persvarstyti 
su Europos kūrinių skatinimu garso ir vaizdo 
žiniasklaidoje susijusias nuostatas. 
Rengdamos 3f straipsnio 3 dalyje nurodytas 
ataskaitas, valstybės narės ypač atsižvelgia į
tokių paslaugų finansinį įnašą Europos kūrini
ų kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais. 

Or. en

Pagrindimas

1989 m. pateikiamo straipsnio tikslas buvo nustatyti taisyklę, pagal kurią būtų sklandžiai 
palaipsniui skatinami Europos kūriniai. Dabar, įgyvendinant Lisabonos strategiją, būtina 
šiuo klausimu pasiūlyti griežtesnes taisykles, kad būtų skatinama Europos garso ir vaizdo 
pramonė ir išlaikyta didelė Europos kultūros įvairovė. Todėl valstybės narės neturėtų būti 
atleidžiamos nuo pareigos dėti reikalingas pastangas, skirtas skatinti Europos kūrinių kūrim
ą. 

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 92
35A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(35a) Pabrėžiama, kad skirtumų tarp 
linijinių ir nelinijinių paslaugų svarba ži
ūrovams palaipsniui mažės, kadangi 
skaitmeninių paslaugų ir techninės įrangos 
plėtra darys linijines paslaugas prieinamas 
žiūrovams pagal tiesioginį užsakymą. 
Turint tai omenyje, svarbu užtikrinti, kad 
linijines paslaugas teikiantys tradiciniai 
transliuotojai neatsidurtų nepalankioje 
finansinėje padėtyje lyginant su 
žiniasklaidos paslaugų teikėjais, teikian
čiais šiandienos nelinijines paslaugas. Tai 
sukliudytų Europos transliuotojams kurti 
aukštos kokybės Europos turinį ir stiprinti 
jo konkurencingumą pasauliniu mastu. D
ėl tos pačios priežasties svarbu, kad 
Europos taisyklės, skirtos programos 
sudarymui finansuoti, nekliudytų naujiems 
žiniasklaidos paslaugų teikėjams plėtoti 
veiklą Europoje. Tam reikalingos lanks
čios, nesudėtingos bendros tiek linijinių, 
tiek nelinijinių paslaugų taisyklės, skirian
čios mažiau reikšmės skirtingam 
technologiniam žiniasklaidos paslaugų pob
ūdžiui.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 93
36 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(36) Įgyvendindamos Direktyvos 
89/552/EEB su pakeitimais 4 straipsnio 
nuostatas, valstybės narės turėtų numatyti 
nuostatas, įpareigojančias transliuotojus 
įtraukti tinkamą dalį bendrai sukurtų
Europos kūrinių ar ne valstybių narių
sukurtų Europos kūrinių. 

(36) Įgyvendindamos Direktyvos 
89/552/EEB su pakeitimais 4 straipsnio 
nuostatas, valstybės narės turėtų paskatinti 
žiniasklaidos paslaugų teikėjus remti, jei 
įmanoma, Europos kūrinių kūrimą ir prieigą
prie jų. 

Or. en

Pagrindimas
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Kadangi teikiant daugiau paslaugų bus įvairesnė pasiūla, nuostatos dėl kvotų yra 
nereikalingos. Yra veiksmingesnių būdų paskatinti Europos kūrinių kūrimą ir transliavimą. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 94
38 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(38) Nelinijinės paslaugos padidina vartotojo 
pasirinkimo galimybes. Todėl techniniu poži
ūriu išsamios komercinių garso ir vaizdo 
pranešimų taisyklės nelinijinių paslaugų
atveju nėra pagrįstos ir neturi prasmės. 
Nepaisant to, visi komerciniai garso ir 
vaizdo pranešimai turėtų atitikti ne tik 
identifikavimo taisykles, bet ir pagrindines 
kokybės taisykles, kad būtų laikomasi ai
škiai apibrėžtų viešosios tvarkos tikslų.

(38) Nelinijinės paslaugos padidina vartotojo 
pasirinkimo galimybes. Todėl techniniu poži
ūriu išsamios komercinių garso ir vaizdo 
pranešimų taisyklės nelinijinių paslaugų
atveju nėra pagrįstos ir neturi prasmės. Be to, 
nelinijinius komercinius pranešimus 
reglamentuoja bendroji teisė ir Direktyva 
2000/31/EB bei konkrečiam sektoriui skirti 
teisės aktai, pvz., Direktyva 2001/83/EB, 
draudžianti reklamuoti plačiajai 
visuomenei tam tikrus medicinos 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Nelinijiniai komerciniai pranešimai jau yra reglamentuoti, taigi ši nuostata nereikalinga.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 95
40 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas: atskyrimo principas turėtų
būti taikomas tik reklamai ir teleparduotuv
ėms, tam tikromis aplinkybėmis reikėtų
leisti prekių rodymą programose ir panaikinti 
kai kuriuos kiekybinius apribojimus. Tačiau 
jei prekių rodymas programose yra pasl
ėptas, jį reikėtų uždrausti. Atskyrimo 
principas neturėtų trukdyti naudoti naujas 
reklamos technologijas.

(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas: atskyrimo principas pakei
čiamas skaidrumo ir informavimo 
principais; reikėtų leisti prekių rodymą
programose ir panaikinti kiekybinius 
apribojimus. Tačiau paslėptas prekių
rodymas programose yra draudžiamas, o 
apie mokamą prekių rodymą programose ži
ūrovai bus aiškiai informuoti, nurodant, 
kada ir kur jis vyks. 

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo ir informavimo principai užtikrina, jog komercinius pranešimus būtų galima atpa
žinti, ir sudaro sąlygas naujoms reklamos technologijoms vystyti.  

Prekių rodymas programose – pasaulinio masto klausimas, todėl jį leidus Europos paslaugų
sektoriui būtų sudaryta galimybė gauti papildomų pajamų ir tapti konkurencingesniu.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pakeitimas 96
40 KONSTATUOJAMOJI DALIS



AM\622816LT.doc 53/95 PE 376.424v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas: atskyrimo principas turėtų
būti taikomas tik reklamai ir teleparduotuv
ėms, tam tikromis aplinkybėmis reikėtų leisti 
prekių rodymą programose ir panaikinti 
kai kuriuos kiekybinius apribojimus. Ta
čiau jei prekių rodymas programose yra 
paslėptas, jį reikėtų uždrausti. Atskyrimo 
principas neturėtų trukdyti naudoti naujas 
reklamos technologijas. 

(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Tuo pat 
metu naudojant naujas rinkodaros 
technologijas ir skaitmeninę rinkodarą
reklamos poveikis tampa vis stipresnis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas. Atskyrimo principas turėtų
būti taikomas tik reklamai ir teleparduotuv
ėms, tam tikromis aplinkybėmis reikėtų leisti 
paramą prekėms. Šiuo atžvilgiu tebegalioja 
paslėptą prekių rodymą programose draud
žianti nuostata. Atskyrimo principas neturėt
ų trukdyti naudoti naujas reklamos 
technologijas. 

Or. en

Pagrindimas

Prekių rodymas programose nesuderinamas su atskyrimo principu. Prekių rodymas 
programose trikdo garso ir vaizdo žiniasklaidos darbą ir kelia painiavą, susijusią su 
reklaminiu ir redakciniu turiniu. Siekiant išlaikyti žiniasklaidos patikimumą, reikia ir toliau 
plačiai taikyti atskyrimo principą. Tokiomis aplinkybėmis reikėtų leisti tik paramą prekėms.  

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 97
40 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas: atskyrimo principas turėt
ų būti taikomas tik reklamai ir 
teleparduotuvėms, tam tikromis aplinkyb
ėmis reikėtų leisti prekių rodymą
programose ir panaikinti kai kuriuos 
kiekybinius apribojimus. Tačiau jei prekių
rodymas programose yra paslėptas, jį reikėtų
uždrausti. Atskyrimo principas neturėtų
trukdyti naudoti naujas reklamos 
technologijas. 

(40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas. Tačiau jei prekių rodymas 
programose yra paslėptas, jį reikėtų u
ždrausti. Atskyrimo principas neturėtų
trukdyti naudoti naujas reklamos 
technologijas.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu parengti nuoseklias taisykles, kurios užtikrintų sąžiningą naudojančių skirtingas 
technologijas žiniasklaidos paslaugų konkurenciją.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 98
42 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(42) Kadangi padidėjęs naujų paslaugų skai
čius suteikia vartotojams daugiau 
pasirinkimo galimybių, išsamus reklamos 
intarpų reglamentavimas siekiant apsaugoti ži
ūrovus nėra pagrįstas. Nors šioje direktyvoje 
nedidinamas leistinas reklamos valandų
skaičius, tačiau transliuotojams suteikiama 
daugiau lankstumo naudojant reklamos 
intarpus, kai tai neturi neigiamo poveikio 
programų vientisumui.

(42) Kadangi padidėjęs naujų linijinių ir 
nelinijinių paslaugų skaičius smarkiai 
padidino konkurenciją ir suteikė
vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių, i
šsamus reklamos intarpų reglamentavimas 
siekiant apsaugoti žiūrovus nėra pagrįstas. 
Direktyvoje transliuotojams suteikiama 
daugiau lankstumo reklamos intarpų kokyb
ės, intervalų tarp jų ir jiems pasirinkto 
laiko atžvilgiu.
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Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams b
ūtų sudarytos geresnės konkurencijos sąlygos ir galimybė gauti pajamų, siekiant jas 
investuoti į Europos garso ir vaizdo turinio gamybą. 

Vartotojas – geriausias reklamos kiekio ir rūšies „reguliuotojas“.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Pakeitimas 99
42 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(42) Kadangi padidėjęs naujų paslaugų
skaičius suteikia vartotojams daugiau 
pasirinkimo galimybių, išsamus reklamos 
intarpų reglamentavimas siekiant apsaugoti ži
ūrovus nėra pagrįstas. Nors šioje 
direktyvoje nedidinamas leistinas reklamos 
valandų skaičius, tačiau transliuotojams 
suteikiama daugiau lankstumo naudojant 
reklamos intarpus, kai tai neturi neigiamo 
poveikio programų vientisumui. 

(42) Nors padidėjęs naujų paslaugų skai
čius suteikia vartotojams daugiau 
pasirinkimo galimybių, principas, susijęs su i
šsamiu reklamos intarpų reglamentavimu 
siekiant apsaugoti žiūrovus, tebegalioja. 
Nors šioje direktyvoje nedidinamas leistinas 
reklamos valandų skaičius, tačiau 
transliuotojams suteikiama daugiau 
lankstumo naudojant reklamos intarpus, kai 
tai neturi neigiamo poveikio programų
vientisumui. 

Or. it

Pagrindimas

Konkurencijai tarp žiniasklaidos paslaugų, pagrįstų skirtingomis technologijomis, užtikrinti 
reikalinga suderintų taisyklių visuma.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 100
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savit
ą Europos televizijos pobūdį, todėl 
ribojamas nutraukimų skaičius 
kinematografijos kūriniuose ir televizijai 
skirtuose filmuose, taip pat tam tikrų
kategorijų programose, kurioms vis dar 
reikia ypatingos apsaugos. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata be jokio Komisijos pagrindimo padidins su reklama susijusius apribojimus, lie
čiančius 30–35 minučių trukmės žinių programas ir programas vaikams. Tai ne tik prie
štarautų pagrindiniam direktyvos tikslui, bet ir nenumatytai varžytų investicijas į žinių
programas ir programas vaikams bei padarytų tik ribotą teigiamą poveikį filmų srityje.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 101
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį, todėl ribojamas 
nutraukimų skaičius kinematografijos k
ūriniuose ir televizijai skirtuose filmuose, 
taip pat tam tikrų kategorijų programose, 
kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos.

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį, bet taip pat 
pripažinti, jog šiuo metu pramonėje yra
nuožmi konkurencija. Dėl šios priežasties 
linijinėse programose reklamos ir 
teleparduotuvių intarpai gali būti įterpiami 
į programą tik nepakenkiant jos 
vientisumui ir vertei, atsižvelgiant į nat
ūralias programoje daromas pertraukas, 
programos trukmę bei pobūdį ir nepažeid
žiant autorių teisių savininko teisių.

Or. en

Pagrindimas

Į filmus investuojantys paslaugų teikėjai turėtų turėti galimybę panaudoti iš reklamos gautas 
pajamas šios rūšies brangiam pirminiam turiniui naujai finansuoti. Vis dėlto turėtų būti atsi
žvelgta į filmų vientisumą ir programų pobūdį, taip pat į autorių teisių apsaugą.
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 102
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį, todėl ribojamas 
nutraukimų skaičius kinematografijos k
ūriniuose ir televizijai skirtuose filmuose, 
taip pat tam tikrų kategorijų programose, 
kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos. 

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį. Reklamos ir 
teleparduotuvių intarpai gali būti įterpiami 
į programą tik nepakenkiant jos 
vientisumui ir vertei, atsižvelgiant į nat
ūralias programoje daromas pertraukas, 
programos trukmę bei pobūdį ir nepažeid
žiant autorių teisių savininko teisių. 

Or. es

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslaugų teikėjams reikalingas finansavimo šaltinis ekonomiškai 
perspektyviems filmams kurti. Dėl to reikia skatinti reklamuotojus investuoti į filmus ir tuo pat 
metu užtikrinti, kad nebūtų sumažinta turinio vertė dėl pernelyg plačios arba netinkamai 
įterptos reklamos. 

Įdiegus bendrą reikalavimą, skirtą filmų vientisumui ir programų vertei išsaugoti ir autorių
teisių savininkų teisėms apsaugoti, atsivertų kelias būsimoms investicijoms.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 103
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį, todėl ribojamas 
nutraukimų skaičius kinematografijos k
ūriniuose ir televizijai skirtuose filmuose, 
taip pat tam tikrų kategorijų programose, 
kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos. 

(43) Šia direktyva siekiama apsaugoti savitą
Europos televizijos pobūdį, todėl ribojamas 
nutraukimų skaičius kinematografijos k
ūriniuose, taip pat tam tikrų kategorijų
programose, kurioms vis dar reikia ypatingos 
apsaugos.

Or. en
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Pagrindimas

Reklamos įterpimo taisyklės daro žymų poveikį transliuotojų galimybėms investuoti į naują
Europos turinį. Siekiant skatinti investicijas į savitą Europos turinį ir suteikti transliuotojams 
galimybę nemokamai siūlyti šį turinį Europos žiūrovams, reklamos įterpimo apribojimai netur
ėtų būti taikomi televizijai skirtiems filmams.

Pakeitimą pateikė Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pakeitimas 104
43A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(43a) Tam tikrų rūšių programos, pvz., 
skirtos nepilnamečiams, turėtų būti 
tinkamai apsaugotos pasinaudojant 
reikiama informacija apie jų turinį arba 
naudojant veiksmingas filtravimo sistemas. 

Or. it

Pagrindimas

Direktyva turėtų sudaryti galimybę apsaugoti nepilnamečius nuo netinkamo garso ir vaizdo 
sistemų naudojimo arba suteikiant tikslią informaciją apie programas, kad tėvai galėtų jas 
tinkamai parinkti, arba įdiegiant veiksmingas filtravimo sistemas, kurios tinkamai apsaugotų
nepilnamečius net ir nesant tėvų kontrolės.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 105
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS



AM\622816LT.doc 59/95 PE 376.424v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotoj
ų pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių
ir reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai 
laiko apribojimai taip pat nebetenka prasm
ės. Tačiau 20 % reklamai skirto laiko per 
valandą apribojimas lieka galioti, išskyrus 
daugiau laiko užimančias reklamos 
formas, pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą. 

Išbraukta.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 106
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotoj
ų pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių
ir reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai 
laiko apribojimai taip pat nebetenka prasm
ės. Tačiau 20 % reklamai skirto laiko per 
valandą apribojimas lieka galioti, išskyrus 
daugiau laiko užimančias reklamos 
formas, pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą.

(44) Reklamos laiko per dieną ir per valandą
apribojimai, išskyrus kelias išimtis, turėtų b
ūti panaikinti. Pakanka kokybės kontrolės 
nuostatos. 

Or. de

Pagrindimas

Užtenka, kad būtų užtikrinta reklamos kokybės kontrolė. Kiekybiniai reikalavimai gali būti 
švelninami siekiant mažinti šios srities reglamentavimą ypač dėl to, kad vartotojai pasiruošę
toleruoti tik tam tikrą reklamos kiekį.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 107
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai taip pat nebetenka prasmės. Ta
čiau 20 % reklamai skirto laiko per valand
ą apribojimas lieka galioti, išskyrus 
daugiau laiko užimančias reklamos 
formas, pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą.

(44) Atsižvelgiant į dabartinę pramonės b
ūklę ir joje vykstančią konkurenciją
reklamos laiko per dieną ir per valandą
apribojimas bus panaikintas; atsižvelgiant į
didesnę konkurenciją ir didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai nebetenka prasmės. 

Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams b
ūtų sudarytos geresnės konkuravimo sąlygos ir galimybė gauti pajamų, siekiant jas investuoti 
į Europos garso ir vaizdo turinio gamybą. 

Vartotojas – geriausias reklamos kiekio ir rūšies „reguliuotojas“.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 108
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai taip pat nebetenka prasmės. Ta
čiau 20 % reklamai skirto laiko per valand
ą apribojimas lieka galioti, išskyrus 
daugiau laiko užimančias reklamos 
formas, pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą.

(44) Reklamos laiko per dieną apribojimas 
turėtų būti panaikintas. Be to, atsižvelgiant į
didesnes vartotojų pasirinkimo galimybes, 
teleparduotuvių ir reklamos kanalams 
nustatyti kiekybiniai laiko apribojimai 
nebetenka prasmės.

Or. es

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslaugų teikėjai reikalauja didesnio lankstumo, susijusio su reikalavimais d
ėl reklamos trukmės, kad jie ateityje galėtų finansuoti kokybiškas programas.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 109
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai taip pat nebetenka prasmės. Ta
čiau 20 % reklamai skirto laiko per valand
ą apribojimas lieka galioti, išskyrus 
daugiau laiko užimančias reklamos 
formas, pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą. 

(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Todėl 
reklamos laiko per dieną apribojimas turėtų b
ūti panaikintas. Atsižvelgiant į didesnes 
vartotojų pasirinkimo galimybes, 
teleparduotuvių ir reklamos kanalams 
nustatyti kiekybiniai laiko apribojimai taip pat 
nebetenka prasmės. 

Or. de

Pagrindimas

Transliuotojams reikia didesnio lankstumo, kad jie ateityje galėtų finansuoti aukštos kokybės 
programas. Intarpai padalytame ekrane užima tik dalį ekrano. Reklamos turinys konkuruoja 
su rodoma programa, kuriai ir toliau turėtų būti skirtas pagrindinis žiūrovo dėmesys.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 110
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną apribojimai 
didžia dalimi buvo tik teoriniai. Reklamos 
laiko apribojimas per valandą yra 
svarbesnis, nes jis taikomas ir žiūrimiausiu 
laiku. Todėl reklamos laiko per dieną
apribojimas turėtų būti panaikintas, o 
apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai taip pat nebetenka prasmės. Ta
čiau 20 % reklamai skirto laiko per valandą
apribojimas lieka galioti, išskyrus daugiau 
laiko užimančias reklamos formas, pavyzd
žiui, telereklamą (angl. telepromotions) ir 
teleparduotuves, kurioms reikia daugiau 
laiko atsižvelgiant į joms būdingas savybes ir 
pristatymo būdą. 

(44) Atsižvelgiant į didesnes vartotojų
pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių ir 
reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai laiko 
apribojimai nebetenka prasmės. Tačiau 20 % 
reklamai skirto laiko per valandą apribojimas 
lieka galioti, išskyrus daugiau laiko užiman
čias reklamos formas, pvz., telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 13 dalies pakeitimo pagrindimą [18 str., 1 punktas].

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 111
44 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(44) Reklamos laiko per dieną
apribojimai didžia dalimi buvo tik teoriniai. 
Reklamos laiko apribojimas per valandą
yra svarbesnis, nes jis taikomas ir ži
ūrimiausiu laiku. Todėl reklamos laiko per 
dieną apribojimas turėtų būti panaikintas, 
o apribojimus per valandą reikėtų ir toliau 
taikyti reklamos ir teleparduotuvių
intarpams; atsižvelgiant į didesnes vartotoj
ų pasirinkimo galimybes, teleparduotuvių
ir reklamos kanalams nustatyti kiekybiniai 
laiko apribojimai taip pat nebetenka prasm
ės. Tačiau 20 % reklamai skirto laiko per 
valandą apribojimas lieka galioti, išskyrus
daugiau laiko užimančias reklamos formas, 
pavyzdžiui, telereklamą (angl. 
telepromotions) ir teleparduotuves, kurioms 
reikia daugiau laiko atsižvelgiant į joms b
ūdingas savybes ir pristatymo būdą. 

(44) 20 % reklamai skirto laiko per valand
ą apribojimas lieka galioti, įskaitant daugiau 
laiko užimančias reklamos formas, pvz., 
telereklamą (angl. telepromotions) ir 
teleparduotuves, kurioms reikia daugiau 
laiko atsižvelgiant į joms būdingas savybes ir 
pristatymo būdą.

Or. it

Pagrindimas

Konkurencijai tarp žiniasklaidos paslaugų, pagrįstų skirtingomis technologijomis, užtikrinti 
reikalinga suderintų taisyklių visuma. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 112
44A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(44a) Bet kokie reklamos intarpai 
kinematografijos darbuose ir ypatingo k
ūrybinio pobūdžio darbuose turėtų atitikti 
kriterijus, nustatančius, kad nebūtų pa
žeistas darbo vientisumas arba sumenkinta 
jo vertė, įskaitant kriterijus, susijusius su 
pasakojamuoju stiliumi. 
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni

Pakeitimas 113
45 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(45) Šioje direktyvoje draudžiama paslėpta 
reklama, nes ji turi neigiamą poveikį
vartotojams. Pagal šią direktyvą paslėptos 
reklamos draudimas netaikomas teisėtam 
prekių rodymui programose.

(45) Šioje direktyvoje draudžiama paslėpta 
reklama, nes ji turi neigiamą poveikį
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinamas 40 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimas. Remiantis 3h straipsnio 
(naujas) 14 pakeitime numatytomis sąlygomis, nuostata dėl paslėptos reklamos draudimo 
netaikoma „paramai prekėms“. Prekių rodymas programose toliau draudžiamas. 

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 114
45 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(45) Šioje direktyvoje draudžiama paslėpta 
reklama, nes ji turi neigiamą poveikį
vartotojams. Pagal šią direktyvą paslėptos 
reklamos draudimas netaikomas teisėtam 
prekių rodymui programose.

(45) Šioje direktyvoje draudžiama paslėpta 
reklama, nes ji turi neigiamą poveikį
vartotojams. 

Or. it

Pagrindimas

Konkurencijai tarp žiniasklaidos paslaugų, pagrįstų skirtingomis technologijomis, užtikrinti 
reikalinga suderintų taisyklių visuma.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
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Frassoni

Pakeitimas 115
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirt
ų garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau 
valstybės narės šią veiklą reglamentuoja 
skirtingai. Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas ir tuo būdu padidinti 
Europos žiniasklaidos pramonės 
konkurencingumą, reikia priimti prekių
rodymo programose taisykles. Čia 
pateikiamas prekių rodymo programose 
apibrėžimas taikomas bet kokios formos 
komerciniam garso ir vaizdo pranešimui, 
kuriame pateikiama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad jis 
matomas programoje, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. Jam taikomos tokios 
pat, kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai. 

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su toliau pateiktais 3 straipsnio h punkto daliniais pakeitimais.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 116
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų
garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau
valstybės narės šią veiklą reglamentuoja 
skirtingai. Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas ir tuo būdu padidinti 
Europos žiniasklaidos pramonės 
konkurencingumą, reikia priimti prekių
rodymo programose taisykles. Čia 
pateikiamas prekių rodymo programose
apibrėžimas taikomas bet kokios formos 
komerciniam garso ir vaizdo pranešimui,
kuriame pateikiama nuoroda į prekę, paslaug
ą ar jų prekės ženklą taip, kad jis matomas 
programoje, paprastai už mokestį ar kitą
panašų atlygį. Jam taikomos tokios pat, 
kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai.

(46) Parama prekėms – su kinematografijos
kūriniais ir televizijai skirtais garso ir vaizdo 
filmais susijęs reiškinys, dažniausiai 
pasitaikantis Jungtinėse Valstijose, taip pat 
ir kai kuriose valstybėse narėse. Tačiau
valstybės narės su kinematografijos k
ūriniais ir televizijai skirtais garso ir vaizdo 
filmais susijusią paramą prekėms
reglamentuoja ir tvarko skirtingai. Iš to 
matyti, kad reikia išaiškinti šį klausimą
tam, kad būtų sudarytos sąlygos sąžiningai 
konkurencijai tarpvalstybiniu mastu.
Parama prekėms leidžia protingai naudoti 
nedidelius išteklius, nepažeidžiant 
atskyrimo principo. Parama prekėms, 
nekeldama grėsmės programų
neprikalusomumui ir patikimumui, taip pat 
padės finansuoti Europos nepriklausomus 
kūrėjus. Čia pateikiamas paramos prekėms
apibrėžimas taikomas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų metu žurnalistiniais 
arba kūrybiniais sumetimais pateikiamai 
nuorodai į prekę, paslaugą ar jų prekės ženkl
ą, kai už tai neimamas mokestis ar kitas 
panašus atlygis ir kai reklamuotojas arba 
prekės ženklo savininkas tam nedaro 
redakcinės įtakos. Jei parama prekėms 
reikalinga redakciniais arba meniniais 
sumetimais, nuoroda į atitinkamų prekių
gamintojų arba paslaugų teikėjų prekes, 
paslaugas, jų pavadinimus, prekės ženklus 
arba veiklą pateikiama arba jų rodymas 
atliekamas specialiai to per daug nepabrė
žiant. Parama prekėms taip pat apima 
nepriklausomus redakcinius sprendimus –
nereikalingai to nepabrėžiant – naudoti 
produktus, kurie būtini atitinkamai 
programai ir palengvina jos gamybą, pvz., 
firminių prizų, kurie gali tapti stimulu ži
ūrovams dalyvauti ir stebėti programą, 
naudojimas vaikams skirtų garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų metu. Trečiųjų šalių
programos, kuriose naudojama parama 
prekėms, turėtų būti aiškiai identifikuotos 
ir atitinkamai paženklintos.
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Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis išaiškina leistinos paramos prekėms apibrėžimą. Parama prekėms leid
žia protingai naudoti nedidelius išteklius. Parama prekėms pateikiama kūriniuose 
redakciniais, o ne reklamos sumetimais, todėl jos naudojimas nekelia painiavos tarp 
redakcinio turinio ir reklaminės pranešimų formos. Tuo būdu išvengiama pavojaus pa
žeisti atskyrimo principą arba apriboti meninę arba žurnalistinę laisvę.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 117
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų
garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau valstyb
ės narės šią veiklą reglamentuoja skirtingai. 
Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos s
ąlygas ir tuo būdu padidinti Europos 
žiniasklaidos pramonės konkurencingumą, 
reikia priimti prekių rodymo programose 
taisykles. Čia pateikiamas prekių rodymo 
programose apibrėžimas taikomas bet kokios 
formos komerciniam garso ir vaizdo prane
šimui, kuriame pateikiama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad jis 
matomas programoje, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. Jam taikomos tokios 
pat, kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai. 

(46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų
garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau valstyb
ės narės šią veiklą reglamentuoja skirtingai. 
Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos s
ąlygas ir tuo būdu padidinti Europos 
žiniasklaidos pramonės konkurencingumą, 
reikia priimti prekių rodymo programose 
taisykles. Čia pateikiamas prekių rodymo 
programose apibrėžimas taikomas bet kokios 
formos komerciniam garso ir vaizdo prane
šimui, kuriame pateikiama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad jis 
matomas linijinėje programoje, už mokestį
ar kitą panašų atlygį. Jam taikomos tokios 
pat, kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai. 

Or. en

Pagrindimas

Nelinijinės paslaugos neturėtų būti įtrauktos į direktyvos taikymo sritį.

Turėtų būti laikoma, kad tai yra prekių rodymas programose, jei už tai buvo gautas mokestis. 
Tai teisėtas pajamų šaltinis, jei užtikrintas atitinkamas veiklos skaidrumas.



PE 376.424v01-00 70/95 AM\622816LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 118
47 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(47) Reguliavimo institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo nacionalinių valdžios 
institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Teisingam šios direktyvos 
taikymui užtikrinti, būtinas glaudus 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimas, 

(47) Reguliavimo institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo nacionalinių valdžios 
institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Teisingam šios direktyvos 
taikymui užtikrinti, būtinas glaudus 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimas, taip pat turint 
omenyje galimybę įkurti priimančią
privalomus sprendimus nepriklausomą
Europos instituciją, kad būtų užtikrinta 
veiksmingesnė konkurencija ir skatinamos 
bendros sąlygos, susijusios su 
veiksmingesniu informacijos pliuralizmo ir 
didesnio kultūrinių skirtumų supratimo u
žtikrinimu, 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 119
47 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(47) Reguliavimo institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo nacionalinių valdžios 
institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Teisingam šios direktyvos 
taikymui užtikrinti, būtinas glaudus 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimas, 

(47) Reguliavimo institucijos ir organai turėt
ų būti nepriklausomi nuo nacionalinių vald
žios institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Teisingam šios direktyvos 
taikymui užtikrinti, būtinas glaudus 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimas. Išsaugomi su 
reguliavimo institucijomis ir organais susij
ę nacionalinių žiniasklaidos nuostatų
ypatumai, 
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Or. de

Pagrindimas

Šia formuluote atsižvelgiama į valstybių narių nacionalinių žiniasklaidos kontrolės formų
skirtumus.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 120
47 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(47) Reguliavimo institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo nacionalinių valdžios 
institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Teisingam šios direktyvos 
taikymui užtikrinti, būtinas glaudus 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimas, 

(47) Reguliavimo institucijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo nacionalinių valdžios 
institucijų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų, kad galėtų atlikti savo darb
ą nešališkai, skaidriai ir prisidėti siekiant 
pliuralizmo. Jų įgaliojimai, susiję su turinio 
kontrole, turėtų būti apriboti remiantis 
šioje direktyvoje apibrėžtais klausimais ir 
principais. Be to, turėtų būti užtikrinta, jog 
jos jokiu būdu negalėtų kontroliuoti su 
informacijos teisingumu susijusių klausim
ų. Teisingam šios direktyvos taikymui u
žtikrinti, būtinas glaudus nacionalinių
reguliavimo institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimas, 

Or. es

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos jokiu būdu nėra įgaliotos saugoti pagrindines teises. Tai – išimtinai 
teisėjų ir teismų kompetencija. Leidimas reguliavimo institucijai spręsti, ar informacija 
teisinga, ar ne, reikštų ankstesnės prieš liberalizmą nukreiptos cenzūros atgaivinimą. Daug 
piliečių šiuo klausimu pateikė skundą Parlamentui.

Pakeitimą pateikė John Purvis



PE 376.424v01-00 72/95 AM\622816LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 121
1 STRAIPSNIO 1 DALIS 

Antraštinė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(1) Pavadinimas pakeičiamas taip: 

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
[Nr.] dėl valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugomis, derinimo (Garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyva)“. 

(1) Pavadinimas pakeičiamas taip: 

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
[Nr.] dėl valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su linijinėmis garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugomis, derinimo 
(Linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva)“.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti atnaujinta, kad būtų užtikrinta, jog jos pagrindas išliks neutralus. Ta
čiau į jos taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos nelinijinės paslaugos. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 122
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; 

(a) „linijinė garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslauga“ – tai paslauga, apibrėžta Sutarties 
49 ir 50 straipsniuose, kurios pagrindinis 
tikslas – elektroninių ryšių tinklais, apibrė
žtais Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, 
perduoti plačiajai visuomenei vaizdus, 
perteikiančius judesį, lydimą arba nelydimą
garso, informavimo, pramogų ar švietimo
tikslais; be to, „linijinė garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga“ – tai paslauga, kai 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas pasirenka 
transliavimo laiką ir sudaro programų
tvarkaraštį, kuriame skirtingos programos i
šdėstytos chronologine tvarka. Apibrėžimas 
neapima ryšių paslaugų, skirtų teikti 
informaciją arba kitokio pobūdžio prane
šimus pagal pareikalavimą, arba 
informacinės visuomenės paslaugas, kaip 
apibrėžta Direktyvos 98/34/EB 1 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Reikia iš dalies pakeisti transliavimo poreikių apibrėžimą, kad jis apimtų paslaugas, kurių
pobūdis atitinka tradicinių pagal tvarkaraštį transliuojamų paslaugų pobūdį, tačiau kurios 
pateikiamos naudojant skirtingas platformas.

Vis dėlto į direktyvos taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos nelinijinės paslaugos, kurioms ir 
toliau turėtų būti taikomos Elektroninės komercijos direktyvos nuostatos dėl informacinės 
visuomenės paslaugų.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 123
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; 

(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. 
Šis apibrėžimas neapima informacinės 
visuomenės paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvos 98/48/EB 1 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvos taikymo sritis yra susijusi su TV ir į TV pana
šiomis paslaugomis, nors iš pradžių buvo numatytas ir pripažintas skirtumas tarp „visuomen
ės informavimo priemonių“ ir „asmeniniams poreikiams pritaikytos žiniasklaidos“.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 124
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais;

(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai Sutarties 49 ir 50 straipsniuose apibrėžta 
paslauga, už kurios teikimą redakcinė
atsakomybė tenka žiniasklaidos paslaugos
teikėjui ir kurios pagrindinis tikslas –
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje apibrėžtais 
elektroninių ryšių tinklais pasiūlyti plačiajai 
visuomenei programą, susidedančią iš vaizd
ų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą
garso, informavimo, pramogų ar švietimo 
tikslais. Ši direktyva netaikoma spaudai ir 
elektroninei žiniasklaidai arba bet kokiai 
paslaugai, kurios pagrindinę dalį sudaro ne 
garso ir vaizdo žiniasklaida. Atsižvelgiama į
nacionalinės konstitucijos nuostatas dėl 
spaudos laisvės; 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad direktyvos taikymo sritis yra susijusi su TV ir į TV pana
šiomis paslaugomis, nors iš pradžių buvo numatytas ir pripažintas skirtumas tarp „visuomen
ės informavimo priemonių“ ir „asmeniniams poreikiams pritaikytos žiniasklaidos“.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 125
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; 

(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai Sutarties 49 ir 50 straipsniuose apibrėžta 
paslauga, už kurios teikimą redakcinė
atsakomybė tenka žiniasklaidos paslaugos 
teikėjui ir kurios pagrindinis tikslas –
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje apibrėžtais 
elektroninių ryšių tinklais pasiūlyti plačiajai 
visuomenei programą, susidedančią iš vaizd
ų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą
garso, informavimo, pramogų ar švietimo 
tikslais, kuri patenkina arba 1 straipsnio c 
punkte pateiktame televizijos programos
apibrėžime, arba 1 straipsnio e punkte 
pateiktame nelinijinės paslaugos apibrė
žime nustatytus reikalavimus.
Ši direktyva netaikoma spaudai ir 
elektroninei žiniasklaidai, kurios pagrindin
ę dalį sudaro ne garso ir vaizdo 
žiniasklaida. Atsižvelgiama į nacionalinės 
konstitucijos nuostatas dėl spaudos laisvės; 

Or. de

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslauga yra bendras televizijos programų (t. y. linijinių paslaugų) ir 
nelinijinių paslaugų apibrėžimas. Siekiant tinkamiau atriboti garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas nuo kitų garso ir vaizdo paslaugų, reikia išaiškinti, kad perduodami 
perteikiantys judesį vaizdai sudaro programas, už kurias žiniasklaidos paslaugų teik
ėjui tenka redakcinė atsakomybė.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 126
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, 
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; 

(a) „garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga“ –
tai paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 
straipsniuose, kurios pagrindinis tikslas –
elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB 2 straipsnio a dalyje, perduoti 
plačiajai visuomenei vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, įskaitant 
su jais susijusias teleteksto paslaugas,
informavimo, pramogų ar švietimo tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Svarbu, kad direktyva apimtų ir atitinkamas teleteksto paslaugas.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 127
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) „žiniasklaidos paslaugų teikėjas“ – tai 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima 
redakcinę atsakomybę už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir 
sprendžia, kokia tvarka jis pateikiamas; 

(b) „žiniasklaidos paslaugų teikėjas“ – tai 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima 
redakcinę atsakomybę už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir 
sprendžia, kokia tvarka jis pateikiamas. Ši s
ąvoka neapima fizinių ir juridinių asmenų, 
kurie tik tvarko arba perduoda turinį (arba 
teikia pasiūlymus parduoti atitinkamų
paslaugų paketus), už kurį redakcinė
atsakomybė tenka trečiosioms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva netaikoma, kai turinys, už kurį žiniasklaidos paslaugos teikėjo redakcinė
atsakomybė tenka trečiosioms šalims, tik tvarkomas, perduodamas arba perparduodamas.
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 128
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) „žiniasklaidos paslaugų teikėjas“ – tai 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima 
redakcinę atsakomybę už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir 
sprendžia, kokia tvarka jis pateikiamas;

(b) „žiniasklaidos paslaugų teikėjas“ – tai 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima 
redakcinę atsakomybę už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir 
sprendžia, kokia tvarka jis pateikiamas. 
Paslaugoms, susijusioms su trečiosioms 
šalims priklausančio turinio tvarkymu, 
perdavimu, išsaugojimu arba persiuntimu, 
ši direktyva netaikoma;

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva netaikoma, kai turinys, už kurį žiniasklaidos paslaugos teikėjo redakcinė
atsakomybė tenka trečiosioms šalims, tik tvarkomas, perduodamas, išsaugomas arba persiun
čiamas.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 129
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) „žiniasklaidos paslaugų teikėjas“ – tai 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima 
redakcinę atsakomybę už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir 
sprendžia, kokia tvarka jis pateikiamas; 

(b) „linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas“ – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris prisiima redakcinę atsakomybę
už garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
turinio parinkimą ir sprendžia, kokia eilės 
tvarka jis transliuojamas;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio a punkto pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 130
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) „televizijos programų transliavimas“
arba „televizijos programos“ – linijinė
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai 
tam tikros programos transliavimo laiką
pasirenka ir programų tvarkaraštį sudaro 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas;

(c) „linijinė paslauga“ (pvz., televizijos 
programa) – garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslauga, susijusi su pirmine įvairių
televizijos programų koduota arba 
nekoduota transliacija neapibrėžtam 
potencialių televizijos žiūrovų skaičiui, 
kuriems, nepaisant vaizdų perdavimo 
technikos rūšies, tuo pačiu metu 
transliuojami arba perduodami tie patys 
vaizdai;

Or. de

Pagrindimas

Linijinės paslaugos apibrėžime turėtų būti pabrėžtas technologijų neutralumo principas.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 131
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos transliavimo laiką pasirenka ir 
programų tvarkaraštį sudaro žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas;

(c) „linijinė paslauga“ arba „televizijos 
programų transliavimas“ arba „televizijos 
programos“ – linijinė garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai programos
chronologine seka, paslaugų teikėjo nuspr
ęstu laiku, laikantis programos tvarkaraš
čio, tuo pačiu metu transliuojamos neapibr
ėžtam potencialių televizijos žiūrovų skai
čiui;

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 132
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos transliavimo laiką pasirenka ir 
programų tvarkaraštį sudaro žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas;

(c) „linijinė paslauga“, įskaitant „televizijos 
programų transliavimą“ arba „televizijos 
programas“– linijinė garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikra 
programa transliuojama žiniasklaidos 
paslaugų teikėjo pasirinktu metu, remiantis 
pastoviu jo sudarytu tvarkaraščiu;

Or. en

Pagrindimas

Vienos pagrindinių direktyvos sąvokų (linijinės paslaugos) išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 133
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 
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1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos transliavimo laiką pasirenka ir 
programų tvarkaraštį sudaro žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas;

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai turinys tuo 
pačiu metu perduodamas neapibrėžtam 
potencialių vartotojų skaičiui;

Or. en

Pagrindimas

Linijinių paslaugų apibrėžimas turėtų atitikti sąlygas, susijusias su vartotojų prieigos prie 
turinio būdu. Tai svarbu siekiant apibrėžti teisinės vartotojų apsaugos nuostatas.

Su turinio reguliavimo nuostatomis susijusių redakcinių sprendimų autorių nustatymas gali 
tapti vis sudėtingesniu uždaviniu siekiančioms pažangos reguliavimo institucijoms. Kartu per 
ateinančius metus gali būti iš esmės pakeista tvarkaraščio sąvoka.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 134
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai tam 
tikros programos transliavimo laiką
pasirenka ir programų tvarkaraštį sudaro 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas;

(c) „linijinė paslauga“ arba „televizijos 
programų transliavimas“ arba „televizijos 
programos“ – bet kokia pirminė įvairių
programų koduota arba nekoduota 
transliacija, atliekama chronologine seka.
Programos transliuojamos į tam skirtą
vartotojo prietaisą žiniasklaidos paslaugų
teikėjo nuspręstu laiku, laikantis programos 
tvarkaraščio, tuo pačiu metu neapibrėžtam 
potencialių televizijos žiūrovų skaičiui;

Or. xm

Pagrindimas

Išaiškinimas.



PE 376.424v01-00 82/95 AM\622816LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 135
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos transliavimo laiką pasirenka ir 
programų tvarkaraštį sudaro žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas;

(c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kuri apib
ūdinama kaip programų, apimančių
įvairius redaguoto turinio pasiūlymus, 
seka, kai tam tikros programos transliavimo 
laiką pasirenka ir programų tvarkaraštį
sudaro žiniasklaidos paslaugų teikėjas; 

Or. en

Pagrindimas

Linijinės paslaugos apibrėžimas turi apimti tik televizijos pasiūlymus. Tai įmanoma tik 
tuomet, kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas sudaro programų, apimančių įvairius redaguoto 
turinio pasiūlymus, tvarkaraštį.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Pakeitimas 136
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio d punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(d) „transliuotojas“ – linijinių garso ir 
vaizdo paslaugų teikėjas;

(d) „transliuotojas“ – televizijos program
ų ir linijinių garso ir vaizdo paslaugų teikėjas;

Or. it

Pagrindimas

Siekiama išaiškinti linijinių paslaugų sąvoką.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 137
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą
turinį pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kurią sudaro 
pateikiamo garso ir vaizdo turinio, 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo 
apdoroto ir parengto redakciniu b
ūdu, pasiūlymas, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pasirenka 
pats vartotojas;

Or. de

Pagrindimas

Išaiškinama sąvoka „nelinijinė paslauga“, t. y. garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga pagal 
pareikalavimą.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 138
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą
turinį pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai transliuojama 
per elektroninį komunikacijų tinklą, 
laikantis Europos Parlamentos ir Tarybos 
direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a 
punkto nuostatų, įskaitant kabelinę, 
palydovinę, antžeminę televiziją, IP televizij
ą arba mobilų tinklą, turinti šias
papildomas savybes:

– vartotojas pagal žiniasklaidos paslaugos 
teikėjo sudarytą sąrašą individualiai užsako 
specialią paslaugą (įskaitant abonentinę
paslaugą);

– paslauga susijusi su tokiu turiniu, kurį b
ūtų galima transliuoti pasitelkiant linijinę
paslaugą, pvz., pilnametražiai filmai, 
sporto renginiai ir programos, kurių
formatas pritaikytas transliuoti televizija, 
t. y. situacijų komedijos, dokumentika, vaik
ų programos ir originalios dramos;

– paslauga skirta tai pačiai plačiajai rinkai 
kaip ir linijinė paslauga; 

– paslauga remiasi įvairių programų
katalogų platinimo teisių nuosavybės teise;

– paslaugos formatas, pateikimas ir prieiga 
prie paslaugos gali leisti vartotojui tikėtis 
panašios norminės apsaugos, kokia
taikoma linijinei paslaugai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paremia pranešėjo tikslą išplėsti direktyvos taikymo sritį taip, kad ji apimtų
nelinijinių paslaugų srities panašias į televiziją paslaugas. Jame pateikti du atitinkamą prane
šėjo sąrašą papildantys kriterijai (ta pati rinka ir įvairių programų katalogų nuosavybės teis
ė). Juo taip pat siekiama patobulinti antrąjį pranešėjo pateiktą kriterijų (pasiūlymas dėl 
programų, į kurias pirmiausia galima įtraukti atitinkamą turinį), kad nebūtų priimti pernelyg 
plačią taikymo sritį turintys teisės aktai.

Komisijos pasiūlymo 13 ir 14 konstatuojamosiose dalyse teigiama, kad direktyva turėtų būti 
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taikoma tik „visuomenės informavimo priemonių“ pobūdį turinčioms paslaugoms. Du 
papildomi kriterijai suteikia galimybę apibrėžti šį tikslą nelinijinių paslaugų atveju: 

a) direktyvos taikymo sritis išplečiama iš dalies dėl numatomos reikmės užtikrinti vienodas s
ąlygas tradiciniams transliuotojams ir nelinijinių paslaugų teikėjams. Tai reiškia, kad 
įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik tiems nelinijinių paslaugų teikėjams, kurie užima tą pa
čią rinką kaip ir tradiciniai transliuotojai. Tik paslaugos, siūlančios plataus asortimento 
programas, gali pajėgti užimti tą pačią didžiąją rinkos dalį kaip ir pagrindiniai 
transliuotojai. ES konkurencijos teisė rinkos apibrėžimą iš dalies susieja su pasiūlos pakei
čiamumo galimybėmis. Garso ir vaizdo paslaugų srityje tokias galimybes riboja laikas ir lė
šos, reikalingos sudaryti įvairiapusį programų katalogą.

b) tik apimančios įvairių programų pasiūlymus paslaugos turės galimybę patekti į pagrindini
ų transliuotojų valdomą rinką.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 139
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką arba 
perduodamos programos rūšį pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka arba daro jam įtaką vartotojas 
arba kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas 
pritaiko paslaugą, atsižvelgdamas į vartotoj
ų pageidavimus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tinkamiau atsižvelgti į įvairias galimybes, susijusias su paslaugų
pritaikymu pagal vartotojų pageidavimus.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 140
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1 STRAIPSNIO 2 DALIS 
1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai vartotojas pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo pasiūlytą turin
į individualiai užsako specialią garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugą;

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 141
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą
turinį pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – bet kokia garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, nelaikoma
linijine paslauga;

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 142
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turin
į pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kurią sudaro 
redakcinę atsakomybę prisiimančio 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo keičiamas ir 
sudaromas garso ir vaizdo turinys, kai 
vartotojas gali individualiai užsisakyti tam 
tikros garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos perdavimą;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti, jog nelinijinė paslauga, t. y. apibrėžta paslauga, už kurios teikimą redakcin
ė atsakomybė tenka paslaugos teikėjui, pateikiama vartotojui pagal užsakymą.
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 143
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai apie tam tikros 
programos perdavimo laiką arba kriterijus, 
apibrėžiančius, kokia tvarka turinys bus 
pateiktas vartotojui, pagal žiniasklaidos 
paslaugų teikėjo siūlomą turinį sprendžia
vartotojas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nelinijinės paslaugos, kurioms gali būti taikomos šios 
direktyvos nuostatos, apimtų ir paslaugas, sukurtas naudojant programinę įrangą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 144
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai vartotojas pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
individualiai užsisako tam tikrą paslaugą ir 
sprendžia apie šios paslaugos perdavimo 
laiką;

Or. en

Pagrindimas

Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos apibrėžime svarbu pabrėžti vartotojų
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galimybę individualiai užsisakyti tam tikrą garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugą.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 145
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai transliuojama 
per elektroninį komunikacijų tinklą, 
laikantis Europos Parlamentos ir Tarybos 
direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a 
punkto nuostatų ir kai tam tikros programos 
perdavimo laiką pagal žiniasklaidos paslaugų
teikėjo siūlomą turinį pasirenka vartotojas, 
pasižyminti šiomis papildomomis savyb
ėmis: vartotojas pagal žiniasklaidos 
paslaugos teikėjo sudarytą sąrašą
individualiai užsako specialią paslaugą (
įskaitant abonentinę paslaugą);

Or. xm

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nelinijinių žiniasklaidos paslaugų teikėjams taikomas technologijų
neutralumo principas reiškia, kad perdavimo technologijų apibrėžti nebūtina.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 146
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio e punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą turinį
pasirenka vartotojas;

(e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai vartotojai 
individualiai sprendžia apie tam tikros 
programos perdavimo laiką pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo redaguojamą
ir sudaromą turinį;
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Or. en

Pagrindimas

Linijinių paslaugų apibrėžimas turėtų atitikti sąlygas, susijusias su vartotojų prieigos prie 
turinio būdu. Tai svarbu siekiant apibrėžti teisinės vartotojų apsaugos nuostatas. Išai
škinama sąvoka „nelinijinė paslauga“, t. y. garso ir vaizdo žiniasklaidos užsakomoji 
paslauga.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 147
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie papildo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir yra skirti tiesiogiai 
arba netiesiogiai reklamuoti prekes, 
paslaugas ar fizinio arba juridinio asmens, 
besiverčiančio ekonomine veikla, vardą;

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie perduodami kaip dalis
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų ir yra 
skirti tiesiogiai arba netiesiogiai reklamuoti 
prekes, paslaugas ar juridinio asmens, besiver
čiančio ekonomine veikla, vardą;

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 148
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie papildo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir yra skirti tiesiogiai 
arba netiesiogiai reklamuoti prekes, 
paslaugas ar fizinio arba juridinio asmens, 
besiverčiančio ekonomine veikla, vardą;

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie transliuojami kaip 
dalis linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų ir yra skirti tiesiogiai arba 
netiesiogiai reklamuoti prekes, paslaugas 
arba juridinio asmens, besiverčiančio 
ekonomine veikla, vardą; 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 konstatuojamosios dalies pagrindimą, kuriame pateiktas išaiškinimas, jog direktyva tur
ėtų būti taikoma ir nelinijinėms paslaugoms. Pirminiame tekste palikta galimybė, jog 
reklamai galėtų būti taikomas visas linijinę televiziją apibrėžiančių nuostatų spektras, net jei 
jas vartotojai gauna nelinijiniu būdu (pvz., ne kaip nustatyto linijinių paslaugų tvarkaraščio 
dalį, o paspaudę interaktyvųjį mygtuką, kad galėtų susipažinti su atitinkama medžiaga). 
Pagal apibrėžimą nelinijiniu būdu perduodamą reklamą kontroliuoja patys žiūrovai, todėl n
ėra aiškios priežasties, kad jiems būtų taikomos griežtesnės nuostatos nei pvz., reklamai 
žurnaluose.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 149
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie papildo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir yra skirti tiesiogiai 
arba netiesiogiai reklamuoti prekes, 
paslaugas ar fizinio arba juridinio asmens, 
besiverčiančio ekonomine veikla, vardą;

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie papildo arba sudaro 
dalį garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų ir 
yra skirti tiesiogiai arba netiesiogiai 
reklamuoti prekes, paslaugas ar fizinio arba 
juridinio asmens, besiverčiančio ekonomine 
veikla, vardą už mokestį ar kitą panašų
atlygį arba savireklamos tikslais;

Or. en

Pagrindimas
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Į šio pobūdžio pranešimo apibrėžimą turėtų būti įtraukta nuostata dėl mokesčio ar kito pana
šaus atlygio.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 150
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie papildo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas ir yra skirti tiesiogiai 
arba netiesiogiai reklamuoti prekes, 
paslaugas ar fizinio arba juridinio asmens, 
besiverčiančio ekonomine veikla, vardą;

(f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie transliuojami kaip 
dalis garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
ir yra skirti tiesiogiai arba netiesiogiai 
reklamuoti prekes, paslaugas ar juridinio 
asmens, besiverčiančio ekonomine veikla, 
vardą; 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytame pakeitime išaiškinama, jog komerciniai garso ir vaizdo pranešimai transliuojami 
kaip dalis garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų. Tuo būdu atsižvelgiama į didesnes naujų
žiniasklaidos paslaugų galimybes ir tai, kad vartotojai labiau kontroliuoja jų naudojamus
komercinius garso ir vaizdo pranešimus.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 151
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją s
ąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama; 

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją s
ąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tai taip pat apima 
pasąmonę veikiančią ir neidentifikuotą ty
činę reklamą. Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama;

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 152
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją
sąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama; 

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas
tokią informaciją sąmoningai pateikia 
reklamos tikslais tokia forma, kuri gali 
suklaidinti visuomenę dėl jos pateikimo 
tikrojo tikslo; Tokios informacijos pateikimas 
laikomas sąmoningu, ypač tais atvejais, kai u
ž ją sumokama ar kitaip atsilyginama;

Or. de

Pagrindimas

Paslėptą reklamą draudžianti nuostata turi būti taikoma ne tik transliuotojams, bet ir visiems 
kitiems garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjams.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis
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Pakeitimas 153
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją s
ąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama; 

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją s
ąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuria siekiama suklaidinti visuomenę
dėl jos pateikimo tikrojo tikslo; Tokios 
informacijos pateikimas laikomas sąmoningu, 
ypač tais atvejais, kai už ją sumokama ar 
kitaip atsilyginama; 

Or. en

Pagrindimas

Žodį „gali“ pakeitus žodžiu „siekiama“ sugriežtinama paslėptos reklamos sąvokos 
interpretacija ir suteikiama daugiau aiškumo žiniasklaidos paslaugų teikėjams. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 154
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją
sąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama; 

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas
tokią informaciją sąmoningai pateikia 
reklamos tikslais tokia forma, kuri gali 
suklaidinti visuomenę dėl jos pateikimo 
tikrojo tikslo; Tokios informacijos pateikimas 
laikomas sąmoningu, ypač tais atvejais, kai u
ž ją sumokama ar kitaip atsilyginama;

Or. en
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Pagrindimas

Paslėpta reklama kenkia vartotojams ir dėl to turėtų būti uždrausta tiek linijinių, tiek ir 
nelinijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų srityse.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 155
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)

Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos neturi.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 156
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio h punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai transliuotojas tokią informaciją
sąmoningai pateikia reklamos tikslais tokia 
forma, kuri gali suklaidinti visuomenę dėl jos 
pateikimo tikrojo tikslo; Tokios informacijos 
pateikimas laikomas sąmoningu, ypač tais 
atvejais, kai už ją sumokama ar kitaip 
atsilyginama;

(h) „paslėpta reklama“ – tai informacijos apie 
gamintojo ar paslaugų teikėjo prekes, 
paslaugas, pavadinimą, prekės ženklą ar veikl
ą pateikimas programose žodžiais ar 
vaizdais, kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas
tokią informaciją sąmoningai pateikia 
reklamos tikslais tokia forma, kuri gali 
suklaidinti visuomenę dėl jos pateikimo 
tikrojo tikslo; Tokios informacijos pateikimas 
laikomas sąmoningu, ypač tais atvejais, kai u
ž ją sumokama ar kitaip atsilyginama;

Or. en

Pagrindimas

Paslėpta reklama turėtų būti uždrausta visose paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, srityse.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
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Frassoni

Pakeitimas 157
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama 
informacija apie ar nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad ji ai
škiai rodoma garso ir vaizdo paslaugų
metu, paprastai už mokestį ar kitą panašų
atlygį.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio h punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 158
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama 
informacija apie ar nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad ji ai
škiai rodoma garso ir vaizdo paslaugų
metu, paprastai už mokestį ar kitą panašų
atlygį. 

(k) parama prekėms –žurnalistiniais 
arba meniniais sumetimais (be mokesčio 
ar kitokio atlygio) garso ir vaizdo 
paslaugų metu pateikiama nuoroda į prek
ę, paslaugą arba prekės ženklą, kai taikoma 
nuostata dėl nepriklausomų redakcinių
sprendimų ir tai bereikalingai nepabrė
žiama.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnyje naujai apibrėžiama paramos prekėms sąvoka.
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 159
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. 

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, už mokestį ar kitą
panašų atlygį. Teisinis sąvokos „prekių
rodymas programose“ apibrėžimas 
netaikomas programose laimėtiems 
prizams ir firminiams programose 
parduodamiems produktams.

Or. en

Pagrindimas

Prekių rodymo programose apibrėžime turėtų būti aiški nuostata dėl mokesčio arba kito pana
šaus atlygio, kad būtų neįtraukti atvejai, kai produktai programoje rodomi nepriklausomai, 
t. y. ne komerciniais sumetimais, remiantis redakciniu sprendimu. Be to, svarbu, kad naujos 
prekių rodymo programose nuostatos atsitiktinai uždraustų galiojančius ir teisėtai 
naudojamus programų formatus.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 160
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį.

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma linijinių
garso ir vaizdo paslaugų metu, už mokestį ar 
kitą panašų atlygį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti laikoma, kad tai yra prekių rodymas programose, jei už tai buvo gautas mokestis.

Prekių rodymas programose taisyklės turėtų būti taikomos tik linijinėms paslaugoms. 

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 161
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį.

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar trumpa tinkama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad ji ai
škiai rodoma garso ir vaizdo paslaugų metu, 
paprastai už mokestį ar kitą panašų atlygį.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostata dėl prekių rodymo programose nuorodų trumpumo ir tinkamumo susijusi su siekiu i
šsaugoti turinio kokybę ir garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų objektyvumą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera
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Pakeitimas 162
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. 

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. Teisinis sąvokos „preki
ų rodymas programose“ apibrėžimas 
netaikomas programose laimėtiems 
prizams ir firminiams programose 
parduodamiems produktams.

Or. es

Pagrindimas

Prekių rodymo programose apibrėžime turėtų būti aiški nuostata dėl mokesčio arba kito 
panašaus atlygio, kad būtų neįtraukti atvejai, kai produktai programoje rodomi 
nepriklausomai, t. y. ne komerciniais sumetimais, remiantis redakciniu sprendimu. Be to, 
svarbu, kad naujos prekių rodymo programose nuostatos atsitiktinai uždraustų galiojančius ir 
teisėtai naudojamus programų formatus.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 163
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio k punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma garso ir 
vaizdo paslaugų metu, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį.

(k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame pateikiama informacija 
apie ar nuoroda į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą taip, kad ji už mokestį aiškiai rodoma 
linijinių programų metu.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad taisyklės iš esmės taikomos linijinėms paslaugoms ir linijinių
paslaugų teikimo metu rodomoms programoms.

Prekių rodymo programose apibrėžime pateikta sąvoka „paprastai už mokestį ar kitą panašų
atlygį“ pernelyg plati. Gali būti, kad ji apims ir visas programose matomas produktų arba 
paslaugų formas, kurios buvo pateiktos nemokamai. Šis reiškinys vadinamas parama prekėms 
ir nėra skirtas reklamai. Dėl to jam neturėtų būti taikomos prekių rodymo programose 
identifikavimo taisyklės.
Aišku, neįmanoma būti tikriems, jog buvo susitarta negavus kokio nors pobūdžio mokesčio, 
nors kaip tik tai yra sutartinis įpareigojimas rodyti prekes. Nesant šio sutartinio įpareigojimo,
prekių rodymas programose negali būti laikomas komerciniu pranešimu.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 164
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio ka punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(ka) Europos kūriniai apibrėžiami taip:
a) kūriniai, sukuriami valstybėse narėse; 
b) kūriniai, sukuriami Europos trečiosiose 
šalyse, kurios yra Europos Tarybos 
televizijos be sienų konvenciją pasirašiusios 
šalys ir atitinka 2 dalies reikalavimus;
c) remiantis Bendrijos susitarimais su tre
čiosiomis šalimis, susijusiais su garso ir 
vaizdo sektoriumi, bendrai sukurti kūriniai, 
kurie patenkina kiekviename šių susitarim
ų apibrėžtas sąlygas.
b ir c punktų nuostatos valstybėse narėse 
sukurtiems kūriniams turėtų būti taikomos, 
jei jiems nebus taikomos trečiųjų šalių
diskriminacinės priemonės.
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2. 1 dalies a ir b punktuose minėti kūriniai 
daugiausia yra kūriniai, kuriuos sukuria 
autoriai ir kūrėjai, gyvenantys 1 dalies a ir 
b punktuose minėtose vienoje ar daugiau 
valstybių narių, jeigu jie atitinka vieną iš
toliau nurodytų trijų sąlygų:
a) juos sukuria vienas ar daugiau vienoje 
ar daugiau minėtų valstybių įsisteigusių k
ūrėjų;
b) kūrinių (darbų) kūrimui vadovauja ir jų
kūrimą kontroliuoja vienas ar daugiau 
vienoje ar daugiau minėtų valstybių
įsisteigusių kūrėjų;
c) tų valstybių bendrų kūrėjų įnašas į visas 
bendros gamybos išlaidas yra didžiausias ir 
bendros gamybos nekontroliuoja vienas ar 
daugiau ne tose valstybėse įsisteigusių kūr
ėjų.
3. Kūriniai, kurie pagal 1 dalį nėra 
priskirtini Europos kūriniams, tačiau yra 
sukurti remiantis valstybių narių dvišaliais 
bendro kūrimo susitarimais su trečiosiomis 
šalimis, yra laikomi Europos kūriniais, jei 
Bendrijos kūrėjų indėlio į bendras gamybos 
išlaidas dalis yra didesnė ir jei gamybos 
nekontroliuoja vienas arba daugiau kūrėjų, 
įsisteigusių už valstybių narių ribų.

Or. en

Pagrindimas

Europos kūrinių apibrėžimas turėtų būti įtrauktas į šį, o ne į naują straipsnį.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 165
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio ka punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)
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(ka) „naujienų agentūra“ – didmeninis 
garso ir vaizdo naujienų teikėjas, teikiantis 
jas linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjams, tačiau 
netransliuojantis žinių tiesiogiai plačiajai 
visuomenei. 

Or. en

Pagrindimas

Papildomu apibrėžimu siekiama išaiškinti ir susiaurinti 3 straipsnio b punkte pasiūlytą
nuostatą dėl teisės gauti trumpas žinių ištraukas. Įvairių suinteresuotų subjektų požiūris į teis
ę gauti informaciją ir trumpas ištraukas skiriasi: viena vertus, tam tikri suinteresuoti 
subjektai teigia, kad reguliavimo sistemų nebūtina suderinti Europos lygiu; kita vertus, 
visuomeniniai transliuotojai mano, kad dabartinės derybų sąlygos nepadeda gauti trumpų
programų ištraukų, todėl būtų naudinga įtraukti į direktyvą pasiūlytą nuostatą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 166
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio ka punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(ka) „žiniasklaidos auditorija ir 
transliavimo reitingai“ – apytikris klausytoj
ų, žiūrovų arba skaitytojų skaičius, klausan
čių arba žiūrinčių atitinkamai radijo arba 
televizijos programas.

Or. it

Pagrindimas

Į šią direktyvą ypač svarbu įtraukti sąvokos „auditorijos reitingai“ apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Pakeitimas 167
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 
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1 straipsnio ka punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(ka) „auditorijos, kokybės, populiarumo 
ir transliavimo reitingai“ – apytikris 
klausytojų, žiūrovų arba skaitytojų skai
čius, klausančių arba žiūrinčių atitinkamai 
radijo arba televizijos programas. 

Or. it

Pagrindimas

Į šią direktyvą ypač svarbu įtraukti sąvokos „auditorijos reitingai“ apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Pakeitimas 168
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio ka punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(ka) „reitingų tarnyba“ – fizinis arba 
juridinis asmuo, atsakingas už apklausų, 
skirtų auditorijos, kokybės, populiarumo ir 
transliavimo reitingams nustatyti, 
organizavimą ir (arba) vykdymą. 

Or. it

Pagrindimas

Į šią direktyvą ypač svarbu įtraukti sąvokų „auditorijos reitingai“ ir „reitingų tarnyba“
apibrėžimus (žr. 20a straipsnio (naujo) dalinį pakeitimą).

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis

Pakeitimas 169
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio ka ir kb punktai (nauji) (Direktyva 89/552/EEB)
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(ka) „prekių integracija“ – reiškinys, kai 
prekę, atvirai išreikšdami jai paramą, 
pamini personažas arba aktorius, kai 
atitinkama prekė integruojama į
programos scenarijų ir daro poveikį
žiniasklaidos paslaugų teikėjo 
įsipareigojimams ir redakcinei 
nepriklausomybei;

(kb) „pernelyg didelis pabrėžimas“ –
krintantis į akis prekės pateikimas ekrane. 

Or. en

Pagrindimas

Trijų sąvokų, t. y. prekių rodymo programose, prekių integracijos ir pernelyg didelio pabrė
žimo, atskyrimas geriau apsaugos žiūrovus ir suteiks teisinio apibrėžtumo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjams.
Tai reikš, jog bet kurioje programoje nebus galima pernelyg pabrėžti parduodamų prekių
arba paslaugų. Visų pirma bet kokia nuoroda į prekę arba paslaugą turi aiškiai atitikti 
redakcinius programos reikalavimus.
Taip pat aiškiai apibrėžus prekių integraciją bus sudarytos sąlygos redakcinei 
nepriklausomybei apsaugoti.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 170
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio kb punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(kb) „programos populiarumo reitingai“
– apytikris klausytojų, žiūrovų arba 
skaitytojų skaičius, klausančių arba žiūrin
čių atitinkamai radijo arba televizijos 
programas.

Or. it

Pagrindimas

Į šią direktyvą ypač svarbu įtraukti sąvokos „populiarumo reitingai“ apibrėžimą.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 171
1 STRAIPSNIO 2 DALIS 

1 straipsnio kc punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(kc) „programos kokybės reitingai“ –
programos įvertinimas pagal iš anksto 
apibrėžtus parametrus. 

Or. it

Pagrindimas

Į šią direktyvą ypač svarbu įtraukti sąvokos „programos kokybės reitingai“ apibrėžimą.


