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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 172
1 straipsnio 3 punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(a) 1 dalyje frazė „transliuotojų 
perduodamos televizijos programos“ 
pakeičiama „žiniasklaidos paslaugų teikėjų 
perduodamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos“, o frazė „transliuojamoms 
programoms“ pakeičiama „garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugoms“;

(a) 1 dalyje frazė „transliuotojų 
perduodamos televizijos programos“ 
pakeičiama „žiniasklaidos paslaugų teikėjų 
perduodamos linijinės garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos“, o frazė 
„transliuojamoms programoms“ pakeičiama 
„garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms“;

Or. en

Pagrindimas

Transliuojamų programų apibrėžimas turi būti pakeistas taip, kad apimtų paslaugas, kurios 
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yra to paties pobūdžio kaip ir tradicinės užsakomųjų transliacijų paslaugos, bet teikiamos 
naudojant skirtingas platformas.

Tačiau direktyva neturėtų būti išplėsta tiek, kad apimtų nelinijines paslaugas, kurios 
reguliuojamos elektroninės komercijos direktyva, kaip „informacinės visuomenės paslaugas“.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 173
1 straipsnio 3 punkto aa papunktis (naujas)

2 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(aa) 2 straipsnis papildomas nauja 1a 
dalimi:
1a. Valstybės narės ir Komisija pagal savo 
kompetenciją užtikrina garso ir vaizdo 
ryšių paslaugų pliuralizmą, laisvę ir 
nepriklausomumą.

Or. it

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 174
1 straipsnio 3 punkto b papunktis

2 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(b) 2 dalyje žodis „transliuotojai“ 
pakeičiamas fraze „žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai“;

(b) 2 dalyje žodis „transliuotojai“ 
pakeičiamas fraze „linijinių žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai“;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 175
1 straipsnio 3 punkto c papunktis

2 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)
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(c) 3 dalyje žodis „transliuotojas“ 
pakeičiamas fraze „žiniasklaidos paslaugų 
teikėjas“; „redakciniai sprendimai dėl 
programų struktūros“ pakeičiama 
„redakciniai sprendimai dėl garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų“; frazė „televizijos 
programų transliavimo veikla“ pakeičiama 
„garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
veikla“, frazė „kurioje jis pradėjo transliuoti 
savo programas“ pakeičiama „kurioje jis 
pradėjo savo veiklą“, o frazė „sprendimai 
dėl programų struktūros“ pakeičiama 
„sprendimai dėl garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų“.

(c) 3 dalyje žodis „transliuotojas“ 
pakeičiamas fraze „linijinių žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas“; „redakciniai sprendimai 
dėl programų struktūros“ pakeičiama 
„redakciniai sprendimai dėl linijinių garso ir 
vaizdo priemonių paslauga“; garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų“; frazė „televizijos 
programų transliavimo veikla“ pakeičiama 
„linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų veikla“, frazė „kurioje jis pradėjo 
transliuoti savo programas“ pakeičiama 
„kurioje jis pradėjo savo veiklą“, o frazė 
„sprendimai dėl programų struktūros“ 
pakeičiama „sprendimai dėl linijinių garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų“.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 176
1 straipsnio 3 punkto ca papunktis (naujas)

2 straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(ca) Papildomai įterpiama nauja 3a dalis:
3a. Nelinijinėms paslaugoms valstybės 
narės gali taikyti priemones remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/31/EB (Elektroninės komercijos 
direktyvos) 3 straipsnio 3–5 dalių ir 12 
straipsnio 3 dalies reikalavimais.

Or. de

Pagrindimas

2a straipsnis turėtų būti papildytas nauju straipsniu išaiškinant, kad valstybės narės turi teisę 
blokuoti nelinijines paslaugas, kaip jos šiuo metu yra apibrėžiamos pagal Elektroninės 
komercijos direktyvą.  
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 177
1 straipsnio 3 punkto ca papunktis (naujas)

2 straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(ca) Įterpiamas toks naujas 3a straipsnis:
„3a. Kai žiniasklaidos paslaugos teikėjas 
turi savo registruotą buveinę vienoje 
valstybėje narėje, tačiau didžioji dalis jo 
finansinių lėšų gaunama iš linijinių arba 
nelinijinių garso ir vaizdo paslaugų, 
teikiamų kitoje valstybėje narėje, laikoma, 
kad jis yra įsisteigęs valstybėje narėje, 
kurioje vykdoma didžioji jo veiklos dalis.“

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant paslaugų teikėjo steigimo vietą, turėtų būti nurodomas ekonominis kriterijus, 
kadangi jis yra neutralus ir veiksmingas.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 178
1 straipsnio 3 punkto e papunktis

2 straipsnio 5 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(e) 5 dalyje žodis „transliuotojas“ 
pakeičiamas fraze „žiniasklaidos paslaugų 
teikėjas“, o „52 straipsnis“ pakeičiamas „43 
straipsnis“.

(e) 5 dalyje žodis „transliuotojas“ 
pakeičiamas fraze „garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas“, o „52 
straipsnis“ pakeičiamas „43 straipsnis“.

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 179
1 straipsnio 3 punkto f papunktis

2 straipsnio 6 dalies 1a ir 1b punktai (nauji) (Direktyva 89/552/EEB)
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Ši direktyva nėra taikoma paslaugoms, kai 
linijinis garso ir vaizdo garso ir vaizdo 
turinio perdavimas yra antraeilės reikšmės, 
o ne pagrindinis paslaugos tikslas.
Ši direktyva neapima elektroninių 
laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų ir 
knygų, kurių vaizdo turinys yra didžia 
dalimi statiškas.“

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 180
1 straipsnio 3 punkto g papunktis

2 straipsnio 7 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

“7. A Member State may, in order to prevent 
abuse or fraudulent conduct, adopt 
appropriate measures against a media 
service provider established in another 
Member State that directs all or most of its 
activity to the territory of the first Member 
State. This shall be proven on a case by case 
basis by the first Member State.

“7. A Member State may in order to prevent 
abuse or fraudulent conduct in an area of 
public order not addressed by this 
Directive, adopt appropriate measures 
against a media service provider established 
in another Member State that directs all or 
most of its activity to the territory of the first 
Member State. This shall be proven on a 
case by case basis by the first Member State. 
Member States shall not disturb the free 
circulation of services on the grounds 
which fall within the coordinated field of 
this Directive.

Or. en

Pagrindimas

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
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Member State B.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 181
1 straipsnio 3 punkto b papunktis

2a straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(b) 2 dalyje „22a straipsnį“ pakeičiama „3e 
straipsnį“.

(b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

2. Valstybės narės gali laikinai nukrypti 
nuo 1 dalies nuostatų, jei:
(a) garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, 
transliuojama iš kitos valstybės narės, 
akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 22 
straipsnio 1 arba 2 dalies ir (arba) 3d 
straipsnio ir 3e straipsnio nuostatas;
(b) per pastaruosius 12 mėnesių garso ir 
vaizdo paslaugos teikėjas bent dviem 
atvejais pažeidė a punkto nuostatą (-as);

(c) atitinkama valstybė narė įspėjo garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugos teikėją raštu 
apie įvykdytą pažeidimą ir priemones, kurių 
ji numato imtis, jei bent vienas toks 
pažeidimas pasikartotų dar kartą;
(d) konsultacijomis su transliuojančia 
valstybe nare ir Komisija nebuvo pasiekta 
taikaus susitarimo per 15 dienų nuo 
įspėjimo datos, kaip tai numatyta c punkte, 
ir pažeidimas nebuvo ištaisytas.
Per du mėnesius nuo įspėjimo apie 
priemones, kurių ėmėsi valstybė narė, 
Komisija priima sprendimą, ar priemonės 
yra suderinamos su Bendrijos įstatymais. 
Jei ji nusprendžia, kad ne, iš valstybės 
narės skubos tvarka reikalaujama 
nutraukti minėtas priemones.
3. 2 dalis neprieštarauja bet kokiai 
procedūrai, priemonei arba sankcijai, 
taikomai šalinant minėtus pažeidimus 
valstybėje narėje, kurios jurisdikcijoje yra 
atitinkamas garso ir vaizdo paslaugos 
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teikėjas.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypimai nuo pirmosios straipsnio dalies nuostatų ir sąlygos, kurios šiuo požiūriu turi būti 
įvykdytos, apima ne tik televizijos transliacijas, bet ir visas garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas. Atsižvelgiant į nepilnamečių apsaugą, į šį straipsnį turėtų būti įtrauktos ir 
nelinijinės paslaugos.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 182
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai šios direktyvos 
reguliuojamose srityse laikytųsi išsamesnių 
ar griežtesnių taisyklių.

1. Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai šios direktyvos 
reguliuojamose srityse laikytųsi išsamesnių 
ar griežtesnių taisyklių, tačiau šios taisyklės 
negali būti taikomos žiniasklaidos 
paslaugos teikėjams, transliuojantiems iš 
kitos valstybės narės, kaip to reikalauja 
kilmės šalies principas.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas dėl to, kad siekiant užtikrinti atitinkamą paslaugų teikėjų teisinės apsaugos lygį, 
turi būti vadovaujamasi kilmės šalies principu.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 183
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Valstybės narės, pagal savo teisės aktus 
naudodamos tinkamas priemones, užtikrina, 
kad jų jurisdikcijai priklausantys 
žiniasklaidos paslaugų teikėjai deramai 

2. Valstybės narės, pagal savo teisės aktus 
naudodamos tinkamas priemones, užtikrina, 
kad jų jurisdikcijai priklausantys 
žiniasklaidos paslaugų teikėjai deramai 
laikytųsi šios direktyvos nuostatų ir taip pat 
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laikytųsi šios direktyvos nuostatų. taikytų atitinkamas sankcijas, kurių pačios 
reikšmingiausios būtų veiklos sustabdymas 
arba prašymas suteikti leidimą transliuoti 
televizijos programas. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 184
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

2a. Valstybės narės vieną kartą per metus 
informuoja Bendrijos institucijas dėl 
direktyvos įgyvendinimo. 

Or. it

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 185
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti bendro 
reguliavimo sistemas. Šios sistemos turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

3. Siekiant 2 dalyje numatyto tikslo, 
valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti bendro 
reglamentavimo ir (arba) 
savireglamentavimo sistemas. Šios sistemos 
turi būti tokios, kad užtikrintų veiksmingą 
taisyklių įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

Or. en

Pagrindimas

Ir bendro reglamentavimo, ir savireglamentavimo sistemos yra veiksmingos priemonės, 
siekiant užtikrinti direktyvos įgyvendinimą ir jos nuostatų laikymąsi.
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 186
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Member States shall encourage co-
regulatory regimes in the fields coordinated 
by this Directive. These regimes shall be 
such that they are broadly accepted by the 
main stakeholders and provide for effective 
enforcement.”

3. Member States shall encourage, in the 
fields coordinated by this Directive, regimes 
at national level for co- and self-regulation 
as a regulatory instrument founded on 
cooperation between state bodies and self-
regulation. These regimes shall be such that 
they are broadly accepted by the main 
stakeholders and provide for effective 
enforcement.

Or. en

Pagrindimas

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 187
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti bendro 
reguliavimo sistemas. Šios sistemos turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

3. Šios direktyvos įgyvendinimo ir vykdymo 
tikslais valstybės narės skatina 
savireglamentavimo ir bendro 
reglamentavimo sistemas. Šios turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų atitinkamų 
valstybių narių suinteresuotosios šalys.“

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad sąvokos „bendras reglamentavimas“ dalis yra ir 
savipriežiūra ar savireglamentavimas. Be to, sąvoka „plačiai remti“ turėtų reikšti plačią 
paramą valstybėje narėje, ne visoje Bendrijoje.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 188
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti bendro 
reguliavimo sistemas. Šios sistemos turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

3. Kaip viena priemonių siekiant šios 
direktyvos tikslų, valstybės narės turi laisvę 
ir skatina šios direktyvos reguliuojamose 
srityse taikyti savireglamentavimo ir (arba) 
bendro reglamentavimo sistemas. Šios 
sistemos turi būti tokios, kad užtikrintų 
veiksmingą taisyklių įgyvendinimą ir jas 
plačiai remtų pagrindinės suinteresuotosios 
šalys.“

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių jau sukūrė gerai veikiančias savireglamentavimo sistemas, kuriomis 
sprendžiami žiniasklaidos politikos klausimai, aptariami šioje direktyvoje. Šių 
savireglamentavimo priemonių tęstinumas neturėtų būti kvestionuojamas.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 189
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Member States shall encourage co-
regulatory regimes in the fields coordinated 
by this Directive. These regimes shall be 
such that they are broadly accepted by the 
main stakeholders and provide for effective 
enforcement.”

3. Member States shall encourage self- and
co-regulatory regimes in the fields 
coordinated by this Directive. These regimes 
shall be such that they are broadly accepted 
by the main stakeholders and provide for 
effective enforcement.”
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Or. en

Pagrindimas

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 190
1 straipsnio 5 skirsnis

3 straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti bendro 
reguliavimo sistemas. Šios sistemos turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

3 Valstybės narės skatina šios direktyvos 
reguliuojamose srityse taikyti 
savireguliavimo ir bendro reglamentavimo
sistemas. Šios sistemos turi būti tokios, kad 
užtikrintų veiksmingą taisyklių 
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų 
pagrindinės suinteresuotosios šalys.“

Or. it

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad, ypač atsižvelgiant į invazinę ir technologiškai pažangią ryšių 
žiniasklaidą, informavimo teisė yra ribojama pagarbos asmens orumui ir šiai sričiai 
priklausančios informacijos konfidencialumo principu.
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 191
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad kitose 
valstybėse narėse įsikūrusiems 
transliuotojams nebūtų atimta galimybė 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis gauti 
trumpus didelės visuomeninės svarbos 
renginių, transliuojamų jų jurisdikcijai 
priklausančio transliuotojo, naujienų 
pranešimus.

1. Laikantis susitarimų dėl sutarčių tarp 
atitinkamų transliuotojų, valstybės narės 
gali užtikrinti, kad kitose valstybėse narėse 
įsikūrusiems transliuotojams nebūtų atimta 
galimybė sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis ir už 
atitinkamą mokestį gauti trumpus didelės 
visuomeninės svarbos renginių, 
transliuojamų jų jurisdikcijai priklausančio 
transliuotojo, naujienų pranešimus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos formuluotėje turėtų būti atsispindėti tai, kad dvišaliuose susitarimuose dėl 
sutarčių tradiciškai yra visuomet numatyta teisė gauti trumpus pranešimus.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 192
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Member States shall ensure that, for the 
purposes of short news reports, broadcasters 
established in other Member States are not 
deprived of access on a fair, reasonable and 
non-discriminatory basis to events of high 
interest to the public which are transmitted 
by a broadcaster under their jurisdiction.

1. Member States shall ensure that, for the 
purposes of short news reports, broadcasters, 
and news agencies acting on behalf of 
broadcasters, established in other Member 
States are not deprived of access on a fair, 
reasonable and non-discriminatory basis to 
events of high interest.

Or. en

Pagrindimas

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
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agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 193
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad kitose 
valstybėse narėse įsikūrusiems 
transliuotojams nebūtų atimta galimybė 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis gauti 
trumpus didelės visuomeninės svarbos 
renginių, transliuojamų jų jurisdikcijai 
priklausančio transliuotojo, naujienų 
pranešimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad kitose 
valstybėse narėse įsikūrusiems 
transliuotojams nebūtų atimta galimybė už 
tinkamą mokestį ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis gauti trumpus didelės 
visuomeninės svarbos renginių, 
transliuojamų jų jurisdikcijai priklausančio 
transliuotojo, naujienų pranešimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti suteikta galimybė kitiems, tarp jų ir agentūroms, pateikti trumpas ištraukas, 
sumokant jiems už naudojimąsi teisėmis ir viešai nurodant šaltinį.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 194
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad kitose 
valstybėse narėse įsikūrusiems 
transliuotojams nebūtų atimta galimybė 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis gauti 
trumpus didelės visuomeninės svarbos 
renginių, transliuojamų jų jurisdikcijai 
priklausančio transliuotojo, naujienų 
pranešimus.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusiems 
transliuotojams nebūtų atimta galimybė 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis gauti 
trumpus didelės visuomeninės svarbos 
renginių, transliuojamų jų jurisdikcijai 
priklausančio transliuotojo, naujienų 
pranešimus.
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Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad šia direktyva visoje Bendrijoje suteikiama teisė 
transliuoti trumpus naujienų pranešimus.. 

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

Pakeitimas 195
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

1a. Valstybės narės gali siūlyti, kad kai 
kurie pagrindinės visuomeninės svarbos 
įvykiai, neįtraukti į sąrašą, apie kurį 
kalbama 3a straipsnyje, būtų transliuojami 
išskirtinai televizijos transliuotojų, esančių 
jų jurisdikcijoje, jei tai reikalinga dėl jų 
reikšmingumo, netikėtumo arba tinkamo 
laiko. Tokiems prašymams taikoma 
paspartinta patvirtinimo procedūra, 
laikantis reikalavimų, numatytų 3b 
straipsnio 2 dalyje.

Or. it

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 196
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

1a. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje esantiems ir 
kitose valstybėse narėse įsikūrusiems 
įgaliotiesiems transliuotojams būtų 
sudaryta galimybė sąžiningomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis gauti pranešimus apie didelės 
visuomeninės svarbos įvykius, 
transliuojamus jų jurisdikcijoje esančio 
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transliuotojo už mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlymas dėl teisės teikti trumpus pranešimus neužtikrina piliečiams 
galimybės gauti informaciją apie visuomenei svarbius įvykius. Todėl būtina Bendrijos mastu 
nustatyti teisę teikti trumpus pranešimus. Be to, ši nuostata taip pat būtų naudinga vis dar 
aktualiam tikslui suderinti EB direktyvą su atitinkama Europos Tarybos konvencija.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 197
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Trumpus naujienų pranešimus 
transliuotojai gali laisvai pasirinkti iš 
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį.

2. Įgaliotieji transliuotojai gali laisvai 
pasirinkti trumpus naujienų pranešimus iš 
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį, arba jiems patiems 
gali būti suteikta galimybė dalyvauti, 
rengiant pranešimą apie įvykį.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė dalyvauti įvykyje gali būti viena alternatyvų norint gauti reikalingą informaciją 
rengiant trumpus pranešimus. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 198
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Trumpus naujienų pranešimus 
transliuotojai gali laisvai pasirinkti iš 
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį.

2. Transliuotojai gali arba laisvai pasirinkti 
trumpus naujienų pranešimus iš 
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį, arba patys 
dalyvauti įvykyje, rengdami transliaciją, 
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kaip tai numato valstybės narės įstatymai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų nuspręsti, ar teisė transliuoti trumpus pranešimus yra suteikiama fizinės 
galimybės dalyvauti įvykyje forma, ar retransliuojant signalą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 199
1 straipsnio 6 skirsnis

3b straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Trumpus naujienų pranešimus 
transliuotojai gali laisvai pasirinkti iš 
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį.

2. Trumpus naujienų pranešimus 
transliuotojai gali laisvai pasirinkti ir 
transliuoti iš perduodančio transliuotojo 
programų, su sąlyga, kad yra nurodomas 
šaltinis.

Or. it

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 200
1 straipsnio 6 skirsnis

3c straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai sudarytų paslaugos 
gavėjams galimybę lengvai, tiesiogiai ir 
nuolat gauti bent šią informaciją:

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys 
linijinių žiniasklaidos paslaugų teikėjai
sudarytų paslaugos gavėjams galimybę 
lengvai, tiesiogiai ir nuolat gauti bent šią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina lankstumą leidžiant valstybėms narėms naudoti savireglamentavimo arba bendro 
reglamentavimo priemones.



AM\630521LT.doc 17/88 PE 378.524v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Direktyva turėtų būti taikoma tik linijinėms paslaugoms.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 201
1 straipsnio 6 skirsnis

3c straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai sudarytų paslaugos 
gavėjams galimybę lengvai, tiesiogiai ir 
nuolat gauti bent šią informaciją:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai sudarytų paslaugos 
gavėjams galimybę lengvai, tiesiogiai ir 
nuolat skaitmeniniu adresu gauti bent šią 
informaciją:

Or. es

Pagrindimas

Siekiant taupyti laiką būtų naudinga suteikti vartotojams išsamią informaciją naudojant 
mechanizmą, kuris nereikalingai neišplečia kūrėjų sąrašo.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 202
1 straipsnio 6 skirsnis

3c straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis rt (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai sudarytų paslaugos 
gavėjams galimybę lengvai, tiesiogiai ir 
nuolat gauti bent šią informaciją:

Valstybės narės užtikrina tinkamomis 
priemonėmis, kad jų jurisdikcijai 
priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai 
sudarytų paslaugos gavėjams galimybę 
lengvai, tiesiogiai ir nuolat gauti bent šią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti suderinta ir užtikrinti valstybių narių lankstumą, naudojant bendro 
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reglamentavimo priemones.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 203
1 straipsnio 6 punktas

3c straipsnio 1 pastraipos b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs 
žiniasklaidos paslaugos teikėjas;

(b) geografinį ir pašto adresą, kuriuo 
įsisteigęs žiniasklaidos paslaugos teikėjas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pakeitimas 204
1 straipsnio 6 punktas

3c straipsnio da punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(da) nuorodą apie turinį, kuris netinkamas 
nepilnamečiams, arba veiksmingas filtro 
sistemas, apsaugančias nepilnamečius nuo 
galimybės gauti informaciją, kuri gali 
rimtai pakenkti jų fiziniam arba 
fiziologiniam vystymuisi.

Or. it

Pagrindimas

3c straipsnyje nustatomas minimalus taisyklių skaičius garso ir vaizdo žiniasklaidos 
teikėjams; šios taisyklės numato ne tik supaprastintą paslaugų teikėjų nustatymą, bet ir 
konkrečiai nurodo nepilnamečių apsaugos paslaugų teikėjus.
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Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 205
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris galėtų 
rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos nebūtų teikiamos tokiu būdu, 
kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, 
protiniam ar moraliniam nepilnamečių 
vystymuisi.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina lankstumą, leidžiant valstybėms narėms naudoti savireglamentavimo arba bendro 
reglamentavimo priemones.

Direktyva turėtų būti taikoma tik linijinėms paslaugoms.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pakeitimas 206
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijai 
priklausančios garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos nebūtų teikiamos tokiu būdu, 
kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, 
protiniam ar moraliniam nepilnamečių 
vystymuisi.

1. Garso ir vaizdo transliacijos arba garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos, kurios 
galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi yra 
draudžiamos.

2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad minėtas 
draudimas būtų vykdomas.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 207
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris galėtų 
rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris galėtų 
rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti suderinta ir užtikrinti valstybių narių lankstumą, naudojant bendro 
reglamentavimo priemones.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 208
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris galėtų 
rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančios 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos ir 
garso ir vaizdo komercinės transliacijos 
nebūtų teikiamos tokiu būdu, kuris galėtų 
rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė straipsnio formuluotė yra pernelyg ribota. Nepilnamečių apsauga yra labai 
svarbus principas, kurio būtina laikytis, nesvarbu, kokios tai formos garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga.
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 209
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

Jos ypač turėtų užtikrinti, kad nebūtų 
leidžiamos komercinės transliacijos, 
rėmimas, reklama arba prekių, pagamintų 
tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja 
tarptautiniams įstatymams, draudžiantiems 
vaikų darbą, rodymas.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų veidmainiška teigti, kad saugomas moralinis nepilnamečių vystymasis, tuo pačiu metu 
jaunų vartotojų dėmesiui siūlant prekes, pagamintas, neteisėtai naudojant vaikų darbą.

Pakeitimą pateikė Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pakeitimas 210
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijoje esantys garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjai jokiomis 
aplinkybėmis netransliuoja jokios vaikų 
pornografijos medžiagos, taikant už tai 
administracines baudas ir baudžiamąsias 
sankcijas.

Or. it

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių neretai pasitaikant vaikų dingimo ir žmogžudysčių atvejams, turi 
būti užkirstas kelias nusikaltimams, susijusiems su pedofilija, pornografinės medžiagos 
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platinimu, interneto svetainėms, skatinančioms vaikų išnaudojimą, ir didėjančiam smurtui, 
nes tai yra socialinis blogis, kuris turi įtakos labiausiai pažeidžiamoms ir jautrioms gyventojų 
grupėms.

Pakeitimą pateikė Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pakeitimas 211
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijoje esantys garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjai naudoja 
filtravimo sistemas turiniui, kuris yra 
žalingas fiziniam, psichiniam arba 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi.

Or. it

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių neretai pasitaikant vaikų dingimo ir žmogžudysčių atvejams, turi 
būti užkirstas kelias nusikaltimams, susijusiems su pedofilija, pornografinės medžiagos 
platinimu, interneto svetainėms, skatinančioms vaikų išnaudojimą, ir didėjančiam smurtui, 
nes tai yra socialinis blogis, kuris turi įtakos labiausiai pažeidžiamoms ir jautrioms gyventojų 
grupėms.

Pakeitimą pateikė Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Pakeitimas 212
1 straipsnio 6 punktas

3d straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės prašo garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų teikėjų rengti 
informacijos kampanijas prieš vaikų ir 
moterų smurtą, kai įmanoma 
bendradarbiaujant su visuomeniniais ir 
privačiais šio sektoriaus susivienijimais ir 
subjektais.
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Or. it

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių neretai pasitaikant vaikų dingimo ir žmogžudysčių atvejams, turi 
būti užkirstas kelias nusikaltimams, susijusiems su pedofilija, pornografinės medžiagos 
platinimu, interneto svetainėms, skatinančioms vaikų išnaudojimą, ir didėjančiam smurtui, 
nes tai yra socialinis blogis, kuris turi įtakos labiausiai pažeidžiamoms ir jautrioms gyventojų 
grupėms. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 213
1 straipsnio 6 punktas

3e straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 
paslaugų teikėjų garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos ir komerciniai garso 
ir vaizdo pranešimai nekurstytų neapykantos 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

1. Garso ir vaizdo transliacijos arba garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugos ir 
komerciniai garso ir vaizdo pranešimai,
kuriose bet kokia forma pasitaiko 
neapykantos dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos 
apraiškų yra draudžiamos.
2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad šis draudimas 
būtų vykdomas.

Or. it

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 214
1 straipsnio 6 punktas

3e straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 
paslaugų teikėjų garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos ir komerciniai garso 

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių 
paslaugų teikėjų garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos ir komerciniai garso 
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ir vaizdo pranešimai nekurstytų neapykantos 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

ir vaizdo pranešimai nekurstytų neapykantos 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. 
Priešingai – jie užtikrina, kad žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų pastangos yra skatinamos 
ir remiamos, suteikiant galimybę naudotis 
paslaugomis asmenims, turintiems fizinę 
arba protinę negalią.

Or. fr

Pagrindimas

Nepakanka dar kartą pakartoti draudimą dėl diskriminuojančio turinio; taip pat būtina 
suteikti konkrečią formą socialiai, ekonomiškai ir kultūriškai svarbiam klausimui dėl 
programų prieigos neįgaliems arba pagyvenusiems asmenims.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 215
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, 
tinkamomis priemonėmis skatintų 
galimybes kurti Europos kūrinius, 
apibrėžtus 6 straipsnyje, ir su jais 
susipažinti.

Išbraukta.

2. Valstybės narės užtikrina, jų jurisdikcijai 
priklausantys žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai netransliuotų kinematografinių 
darbų pasibaigus laikotarpiui, dėl kurio 
buvo susitarta su autorių teisių savininkais.
3. Ne vėliau kaip ketvirtų metų po šios 
direktyvos priėmimo pabaigoje, o paskui 
kas trejus metus valstybės narės pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytos priemonės 
įgyvendinimo ataskaitą.
4. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir atsižvelgdama į rinkos ir 
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technologijų pažangą, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 1 dalies 
taikymo ataskaitą.

Or. es

Pagrindimas

Paslaugos tampa labiau specializuotos, kuriami tam tikrai temai skirti kanalai ir skaitmeninės 
eros pradžioje atsiranda daugiau tiek linijinių tiek nelinijinių paslaugų. Dėl to kvotos tampa 
nereikalingos. Transliuotojų teikiamų paslaugų pobūdį turi nulemti vartotojų ir teisės aktų 
leidėjų interesai.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 216
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, 
tinkamomis priemonėmis skatintų 
galimybes kurti Europos kūrinius, 
apibrėžtus 6 straipsnyje, ir su jais 
susipažinti. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 konstatuojamosios dalies pagrindimą dėl direktyvos išplėtimo įtraukiant į ją ir 
nelinijines paslaugas. Kvotų nuostatos linijinėms paslaugoms yra apibūdinamos 4 ir 5 
galiojančios direktyvos straipsniuose.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 217
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)
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1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir 
su jais susipažinti. 

1. Valstybės narės skatina jų jurisdikcijai 
priklausantys žiniasklaidos paslaugų 
teikėjus, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir
su jais susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 218
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir 
su jais susipažinti. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai tinkamomis priemonėmis 
skatintų galimybes kurti Europos kūrinius, 
apibrėžtus 6 straipsnyje, ir su jais 
susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

1989 m. šio straipsnio tikslas buvo sklandžiai ir laipsniškai įgyvendinti europinių kūrinių 
skatinimo principą. Šiandien siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją būtina pasiūlyti 
griežtesnes taisykles šiuo klausimu skatinant Europos garso ir vaizdo pramonės vystymąsi ir 
išsaugant turtingą Europos kultūrinę įvairovę. Todėl valstybės narės neturėtų vengti dėti visas 
pastangas skatinti europinę produkciją.
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 219
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir 
su jais susipažinti. 

1. Valstybės narės skatina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, skatintų 
galimybes kurti Europos kūrinius, apibrėžtus 
6 straipsnyje, ir su jais susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Nelinijinių paslaugų rinka šiuo metu yra ankstyvajame savo raidos etape. Privalomos 
kultūros kvotos arba finansiniai įnašai, jei iš viso yra galimi, kelia riziką naujų paslaugų 
plėtrai. Teigiamą įtaką kultūrinei įvairovei turi mažesnės platinimo kliūtys.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 220
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir 
su jais susipažinti. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys linijiniai garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kai 
įmanoma, tinkamomis priemonėmis skatintų 
galimybes kurti Europos kūrinius, apibrėžtus 
6 straipsnyje, ir su jais susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Užsakomosios paslaugos sudaro sąlygas vartotojams geriau pasinaudoti didesne garso ir 
vaizdo turinio pasiūla. Jie taip pat gali kiekvienu momentu savo nuožiūra pasirinkti turinį. 
Todėl kvotos ir gamybos įsipareigojimai nelinijinėms paslaugoms tampa nereikalingi.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 221
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

Nelinijinėms paslaugoms šitoks skatinimas 
gali turėti tokias formas: minimalios 
investicijos į Europos produkciją 
(atsižvelgiant į apyvartą), minimali 
Europos produkcijos dalis 
užsakomuosiuose vaizdo kataloguose ir 
patrauklus Europos produkcijos 
pristatymas elektroniniuose programų 
vadovuose.

Or. fr

Pagrindimas

Itin svarbu, kad direktyvoje būtų nuostatos, reikalaujančios nelinijinių paslaugų teikėjų 
dalyvauti Europos kūrinių paramos ir skatinimo programose. Šios paslaugos yra dažniausiai 
teikiamos didžiųjų įmonių, turinčių gerokai didesnį finansinį pajėgumą negu telekomo 
operatoriai, interneto paslaugų teikėjai, ir kt. Transliuotojų įsipareigojimai dėl kultūrinės 
įvairovės gali kelti pavojų Europos kūrinių produkcijai.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 222
1 straipsnio 6 punktas

3f straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis skatintų galimybes kurti 
Europos kūrinius, apibrėžtus 6 straipsnyje, ir 
su jais susipažinti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai, (iš dalies, kai įmanoma, 
savo tiesioginiu indėliu), tinkamomis 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkurenciją 
įvairiose platinimo rinkose, skatintų 
galimybes kurti Europos kūrinius, apibrėžtus 
6 straipsnyje, ir su jais susipažinti, kai jie 
sudaro bent 40 % visų transliuojamų 
programų; ši kvota taikoma kiekvienos 
dienos pagrindu, bent 20 % jų rodant 
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patogiausiu transliacijų laiku. 

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad Europos pramonė sėkmingai konkuruotų su JAV, Indijos, Lotynų Amerikos ir 
Kinijos produkcija, ateityje ji turi stiprėti, o tai yra įmanoma, jei yra užtikrinta gaminamų 
kūrinių transliacija ir perdavimas.

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

Pakeitimas 223
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio įžanginė dalis ir a, b ir c punktai (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų principus, nurodytus 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijoje, ir ypač šiuos reikalavimus:

(a) būtų galima aiškiai atpažinti, kad tai yra
komercinis garso ir vaizdo pranešimas; 
paslėpti komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai yra draudžiami;

(a) komercinis garso ir vaizdo pranešimas
neturėtų:

(i) žeminti žmogiškąjį orumą;
(ii) diskriminuoti lyties, rasės, etninės 
priklausomybės, tikėjimo, neįgalumo, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos 
pagrindu;
(iii) prieštarauti religiniams arba 
politiniams įsitikinimams;
(iv) skatinti elgesį, kuris kenktų sveikatai 
arba saugumui;
(v) skatinti elgesį, kuris prieštarautų 
aplinkos apsaugai;

(b) komerciniuose garso ir vaizdo 
pranešimuose neturi būti naudojamos 
pasąmonę veikiančios technologijos;

(b) komerciniuose garso ir vaizdo 
pranešimuose neturi būti naudojamos 
pasąmonę veikiančios technologijos;

(c) komerciniuose garso ir vaizdo (c) komerciniuose garso ir vaizdo 
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pranešimuose neturi būti: pranešimuose turi būti aiškiai atpažįstamas 
komercinis jų pobūdis. Paslėpti 
komerciniai garso ir vaizdo pranešimai yra 
draudžiami;

(i) jokių diskriminavimo dėl rasės, lyties ar 
tautybės apraiškų;
(ii) dalykų, įžeidžiančių religinius ar 
politinius įsitikinimus;
(iii) dalykų, skatinančių sveikatai ar saugai 
pavojingą elgesį;
(iv) dalykų, skatinančių aplinkai žalingą 
elgesį.

Or. it

Komisijos teksto a ir c punktai yra sukeisti vietomis ir dabar yra Parlamento pakeitimų c ir a 
punktai. Buvęs c punktas (dabar a punktas) taip pat yra pakeistas. 

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išplėsti nuostatas dėl nediskriminavimo, kaip to reikalauja ES 
Pagrindinių teisių ir chartija, ir vadovaujamasi galiojančios direktyvos tekstu, kuris yra 
išsamesnis.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 224
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai, kurie yra transliuojami kaip 
linijinių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
programų dalis, atitiktų šiuos reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas, kuriuo apsiribojama linijiniais garso ir vaizdo komerciniais pranešimais, leistų 
nepainioti jo su komercinių pranešimų apibrėžimais, esančiais kituose ES įstatymuose, pvz., 
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Elektroniės komercijos direktyvoje ir elektroninių ryšių duomenų apsaugos direktyvoje.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 225
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų principus, nurodytus 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijoje, ir ypač šiuos reikalavimus:

Or. it

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 226
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančių paslaugų teikėjų 
perduodami komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai, perduodami, kaip linijinių 
garso ir vaizdo žiniasklaidos programų 
dalis, atitiktų šiuos reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas, kuriuo apsiribojama linijiniais garso ir vaizdo komerciniais pranešimais, leistų 
nepainioti jo su komercinių pranešimų apibrėžimais, esančiais kituose ES įstatymuose, pvz., 
Elektroninės komercijos direktyvoje ir Elektroninių ryšių duomenų apsaugos direktyvoje.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 227
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(a) būtų galima aiškiai atpažinti, kad tai yra 
komercinis garso ir vaizdo pranešimas; 
paslėpti komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai yra draudžiami.

(a) būtų galima aiškiai atpažinti, kad tai yra 
komercinis garso ir vaizdo pranešimas, kuris 
turi būti atskirtas nuo kitų programos dalių 
laiko ir programų rodymo požiūriu, tiek 
optinėmis, tiek akustinėmis priemonėmis. 
Paslėpti komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai yra draudžiami.

Or. fr

Pagrindimas

Griežto reklaminio ir redakcinio turinio atskyrimo principas yra itin svarbus žiūrovo ir  
vartotojo apsaugos požiūriu ir reiškia, kad reklama turi būti pažymėta tiek optinėmis, tiek 
akustinėmis priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis

Pakeitimas 228
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(a) būtų galima aiškiai atpažinti, kad tai yra 
komercinis garso ir vaizdo pranešimas; 
paslėpti komerciniai garso ir vaizdo 
pranešimai yra draudžiami;

(a) būtų galima aiškiai atpažinti, kad tai yra 
komercinis garso ir vaizdo pranešimas; 
paslėpti reklaminio pobūdžio pranešimai, 
sureikšminant prekę arba ją integruojant, 
yra draudžiami;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su naujaisiais iš dalies pakeisto 1 straipsnio ka ir kb punktais.
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Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 229
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio c punkto i punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(i) jokių diskriminavimo dėl rasės, lyties ar 
tautybės apraiškų;

(i) įžeidžiančių diskriminavimo dėl rasės, 
lyties ar tautybės apraiškų požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Uždrausti skelbimus diskriminacijos pagrindu būtų labai sudėtinga, nes ši sąvoka yra 
pernelyg plati ir sunkiai reguliuojama.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 230
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio c punkto i ir ii punktai (Direktyva 89/552/EEB)

(i) jokių diskriminavimo dėl rasės, lyties ar 
tautybės apraiškų;

(i) žmogiškojo orumo žeminimo;

(ii) dalykų, įžeidžiančių religinius ar 
politinius įsitikinimus;

(ii) vaikų teisių pažeidimų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pakeitimas 231
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio c punkto ii punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(ii) dalykų, įžeidžiančių religinius ar
politinius įsitikinimus;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sukurtas bendras apsaugos standartas visoms garso ir vaizdo priemonių 
paslaugoms ir garso ir vaizdo komerciniams pranešimams, todėl šiuo pakeitimu siekiama 
išvengti didesnių apribojimų palyginti su spaudos informavimo priemonių laisve. Svarbiausia 
yra apsaugoti žmogiškąjį orumą.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 232
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio c punkto iv punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(iv) dalykų, skatinančių aplinkai žalingą 
elgesį.

(iv) dalykų, skatinančių aplinkai nepaprastai 
žalingą elgesį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo Komisijos tekstu siekiama pernelyg daug aprėpti. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 233
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(f) komerciniai garso ir vaizdo pranešimai 
neturi daryti žalingo moralinio ar fizinio 
poveikio nepilnamečiams. Todėl 
pasinaudodami nepilnamečių nepatyrimu 
ir patiklumu, komerciniai pranešimai 
tiesiogiai neskatina jų pirkti gaminį ar 
paslaugą, tiesiogiai neskatina nepilnamečių 
savo tėvus ar kitus asmenis įtikinti, kad šie 
nupirktų reklamuojamus gaminius ar 
paslaugas, nesinaudoja ypatingu 

(f) komerciniai garso ir vaizdo pranešimai 
neturi daryti žalingo moralinio ar fizinio 
poveikio nepilnamečiams. Todėl garso ir 
vaizdo  komerciniai pranešimai komerciniai 
pranešimai tiesiogiai arba netiesiogiai 
neskatina jų pirkti gaminį ar paslaugą, 
tiesiogiai arba netiesiogiai neskatina jų 
pirkti gaminį ar paslaugą, tiesiogiai 
neskatina nepilnamečių savo tėvus ar kitus 
asmenis įtikinti, kad šie nupirktų 
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nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, 
mokytojais ar kitais asmenimis arba be 
reikalo nerodo į pavojingą padėtį patekusių 
nepilnamečių.

reklamuojamus gaminius ar paslaugas, 
nesinaudoja ypatingu nepilnamečių 
pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais 
asmenimis arba be reikalo nerodo į 
pavojingą padėtį patekusių nepilnamečių, 
nebent tai būtų pateisinama mokymo arba 
švietimo tikslais. 
Valstybės narės turėtų skatinti garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjus kurti 
elgesio kodeksą vaikų programoms, kurių 
metu rodoma reklama, pranešimai apie 
rėmėjus ir kenksmingi sveikatai arba 
netinkami maisto produktai ir gėrimai, 
kuriuose yra daud riebalų, cukraus ir 
druskos, arba alkoholiniai gėrimai.

Or. en

Pagrindimas

Žiniasklaidos paslaugos teikėjai vaikų atžvilgiu turėtų elgtis atsakingai, o to galima pasiekti 
savireglamentavimo priemonėmis. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 234
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(f) komerciniai garso ir vaizdo pranešimai 
neturi daryti žalingo moralinio ar fizinio 
poveikio nepilnamečiams. Todėl 
pasinaudodami nepilnamečių nepatyrimu ir 
patiklumu, komerciniai pranešimai tiesiogiai 
neskatina jų pirkti gaminį ar paslaugą, 
tiesiogiai neskatina nepilnamečių savo tėvus 
ar kitus asmenis įtikinti, kad šie nupirktų 
reklamuojamus gaminius ar paslaugas, 
nesinaudoja ypatingu nepilnamečių 
pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais 
asmenimis arba be reikalo nerodo į 
pavojingą padėtį patekusių nepilnamečių.

(f) komerciniai garso ir vaizdo pranešimai 
neturi daryti žalingo moralinio ar fizinio 
poveikio nepilnamečiams. Todėl 
pasinaudodami nepilnamečių nepatyrimu ir 
patiklumu, komerciniai pranešimai tiesiogiai 
neskatina jų pirkti gaminį ar paslaugą, 
tiesiogiai neskatina nepilnamečių savo tėvus 
ar kitus asmenis įtikinti, kad šie nupirktų 
reklamuojamus gaminius ar paslaugas, 
nesinaudoja ypatingu nepilnamečių 
pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais 
asmenimis, ypač tais, kurie jaunimui yra 
elgesio pavyzdys, arba autoritetingais 
valdžios institucijų atstovais, 
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atstovaujančiais nepilnamečių interesams, 
arba be reikalo nerodo į pavojingą arba 
žeminančią padėtį patekusių nepilnamečių.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nuoroda į jaunimui autoritetą turinčius asmenis, kurie nepilnamečiams yra elgesio 
pavyzdys, ir autoritetingus valdžios institucijų atstovus, kurie atstovauja nepilnamečių 
interesams. Ypač svarbu apsaugoti nepilnamečių orumą. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 235
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio fa ir fb punktai (nauji) (Direktyva 89/552/EEB)

(fa) audiovisual commercial 
communications, including product 
placement, for foods and drinks that do not 
respect specific nutrient profiles, to be 
established by the Commission, may not be 
broadcast between 06:00 and 21:00;
(fb) the nutrient profiles shall be 
established taking into account in 
particular the quantities of certain 
nutrients and other substances contained in 
the food, such as fat, saturated fatty acids, 
trans-fatty acids, sugars and salt/sodium.

Or. en

Pagrindimas

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
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children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Pakeitimas 236
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio fa punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(fa) televizijos reklama neturėtų daryti 
moralinės arba fizinės žalos 
nepilnamečiams ir todėl turėtų atsižvelgti į 
šiuos kriterijus, siekiant tinkamai juos 
apsaugoti:
(a) tiesiogiai neskatinti nepilnamečių pirkti 
prekę arba paslaugą, išnaudojant jų 
nepatyrimą arba patiklumą;
(b) tiesiogiai neskatinti nepilnamečių 
įtikinėti savo tėvus arba kitus asmenis pirkti 
reklamuojamas prekes arba paslaugas;
(c) nenaudoti ypatingo nepilnamečių 
pasitikėjimo, kurį jie reiškia tėvams, 
mokytojams arba kitiems asmenims;
(d) nerodyti be priežasties nepilnamečių, 
esančių pavojingose situacijose.
Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
vaikams ir dokumentinių filmų metu nėra 
rodomos prekės arba paslaugos.

Or. it

Pagrindimas

Nuoroda į nepilnamečius turėtų būti prioritetinė, ir todėl tekste būti pateikiama anksčiau. Be 
to, dabartinis tekstas (16 straipsnis), kuriuo plačiąja prasme apibūdinama nepilnamečių 
apsauga, yra labiau tinkamas palyginti jį su naujuoju tekstu, kurį siūlo Komisija. 
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Pakeitimas 237
1 straipsnio 6 punktas

3g straipsnio fb punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(fb) maisto ir dietų, kurios kenkia vaikų 
sveikatai, reklama turėtų būti draudžiama 
tuo dienos metu, kai yra didžiausia 
tikimybė, kad programą žiūri arba klauso 
vaikai.

Or. it

Pagrindimas

Maisto vartojimo įpročiai, kurie rodomi reklamoje, skirtoje vaikams, dažnai prieštarauja 
dietoms, kurias pediatrai rekomenduoja mažiausių ir labiausiai pažeidžiamų vartotojų 
grupėms (pvz., dėl vaikų viršsvorio).

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 238
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies a ir b punktai (Direktyva 89/552/EEB)

(a) the scheduling, where appropriate, and 
the content of such audiovisual media 
services may in no circumstances be 
influenced in such a way as to affect the 
responsibility and editorial independence of 
the media service provider;

deleted

(b) they must not directly encourage the 
purchase or rental of goods or services, in 
particular by making special promotional 
references to those goods or services;

Or. en

Pagrindimas

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.
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2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 239
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

1. Linijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatoma, kad programos rėmėjų ir produktų rodymas pirmąjį kartą 
turėtų būti leidžiamas, laikantis atitinkamų sąlygų. Tai yra liberali priemonė tradiciniams 
transliuotojams, o užsakomosioms paslaugoms tai reiškia apribojimus, kurie šiuo metu nėra 
taikomi. Gali būti blokuojama ateities verslo modelių plėtros galimybė. Ypač gali būti 
varžoma naujai įsteigtų įmonių veikla tose srityse, kur vartotojai patys kuria turinį.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 240
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 

1. Linijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
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prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Šie apribojimai nėra tinkami nelinijinėms garso ir vaizdo paslaugoms.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 241
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Audiovisual media services that are 
sponsored or that contain product placement 
shall meet the following requirements:

1. Television broadcasts that are sponsored 
or contain product placement shall meet the 
following requirements: 

Or. en

Pagrindimas

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Pakeitimas 242
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. it

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme rėmimas ir produkto rodymas programose aptariamas tame pačiame 3h 
straipsnyje. Tačiau reklamos ir redakcinio turinio atskyrimas turėtų likti.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 243
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme rėmimas ir produkto rodymas programose aptariamas tame pačiame 3h 
straipsnyje. Tai yra nepriimtina, nes reklaminis ir redakcinis rėmimo turinys yra atskiriamas, 
o produkto rodymui šis pagrindinis skirtumas nėra svarbus. Atitinkamai siūlomas 3h 
straipsnio pakeitimas numato tik nuostatas dėl rėmimo. Naujajame 3i straipsnyje pateikiamos 
nuorodos dėl produkto rodymo. 
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 244
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(aa) jose produktas neturėtų būti rodomas, 
pernelyg jį sureikšminant. „Pernelyg 
didelis sureikšminimas“ – tai nuolatinis 
produkto, paslaugos arba prekės ženklo 
rodymas arba tai, kaip jis yra pateikiamas, 
atsižvelgiant į programų, kuriose jis 
rodomas, turinį;

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg sureikšmintas produkto rodymas programose visuomet pažeidžia žiniasklaidos 
paslaugos teikėjo redakcinę laisvę. Todėl nuoroda į „pernelyg didelį sureikšminimą“ padėtų 
išvengti paslėptos reklamos ir nepageidaujamų produkto rodymo būdų.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 245
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama pirkti 
ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant 
specialias reklamines nuorodas į šias prekes 
ar paslaugas;

(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama pirkti 
ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant 
specialias reklamines nuorodas į šias prekes 
ar paslaugas arba darant ne atskiras, o 
kitokias nuorodas į programos metu 
rodomus produktus arba paslaugas;

Or. fr

Pagrindimas

Pavienio ir atskiro produkto rodymo tikslas yra apsaugoti garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turinio kokybę ir objektyvumą.

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

Pakeitimas 246
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b)  jose neturi būti tiesiogiai skatinama 
pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač 
darant specialias reklamines nuorodas į 
šias prekes ar paslaugas; 

(b)  jose neturi būti skatinama pirkti ar 
nuomoti tam tikrus produktus ar paslaugas;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu taip pat siekiama atskirai išlaikyti reklaminį ir redakcinį turinį.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 247
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies b punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama 
pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač 
darant specialias reklamines nuorodas į šias 
prekes ar paslaugas;

(b) jose neturi būti skatinama pirkti ar 
nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant 
specialias reklamines nuorodas į šias prekes 
ar paslaugas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 248
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(ba) jose produktas neturėtų būti rodomas, 
pernelyg jį sureikšminant, apibrėžiant šį 
sureikšminimą kaip minėto produkto 
prekės ženklo arba paties produkto arba 
paslaugos rodymo kartojimą, ir tai, kaip jis 
yra rodomas, atsižvelgiant į programos, 
kurioje jis rodomas, turinį;
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Or. en

Pagrindimas

Savo aiškinamajame komunikate dėl tam tikrų televizinės reklamos nuostatų aspektų 
„Televizijos be sienų“ direktyvoje Komisija pateikė „nereikalingo sureikšminimo“ kriterijų 
siekdama padėti nacionalinėms valdžios institucijoms atskirti paslėptą reklamą nuo teisėto 
prekių, paslaugų, firminių ženklų ir ekonomikos dalyvių minėjimo. Kadangi šį kriterijų 
keliolika valstybių narių sėkmingai įgyvendino ir taiko, jo įtraukimas į naujas nuostatas 
suteiks daugiau teisinio aiškumo.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 249
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, ir (arba) programos 
metu ir (arba) jos pabaigoje programai 
tinkamu būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą; Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama, 
kad nebūtų klaidinamas žiūrovas. Ši taisyklė 
nėra taikoma trečiųjų šalių, kurios nėra 
susijusios su garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos teikėju, programoms, ir kai 
produktas (paslauga) transliuotojo yra 
rodoma nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

Jei žiūrovai yra aiškiai informuojami apie prekės (paslaugos) rodymą, kitos detalės gali būti 
paliekamos valstybių narių nuožiūrai. Žiniasklaidos paslaugos teikėjas gali tai daryti tik savo 
programose (leidiniuose) ir už atitinkamą mokestį.



AM\630521LT.doc 45/88 PE 378.524v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 250
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

žiūrovai turi būti aiškiai informuojami apie 
egzistuojantį rėmimo susitarimą ir (arba) 
pagalbą programose. Būtina aiškiai 
parodyti, kad programos yra remiamos 
programos pradžioje ir (arba) jos pabaigoje 
programai tinkamu būdu pateikiant rėmėjo 
pavardę (pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Užsakytose arba 
transliuotojo gamybos programose turi būti 
aiškiai informuojama apie pagalbą 
programai programos pradžioje arba 
pabaigoje, kad nebūtų klaidinamas žiūrovas. 
Tikslias taisykles, numatančias mažiausią 
apribojimų skaičių, turėtų nustatyti pačios 
valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrovai turėtų būti aiškiai informuojami apie programoms teikiamą pagalbą.

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

Pakeitimas 251
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
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(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 252
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje ir (arba) programos 
metu ir (arba) jos pabaigoje programai 
tinkamu būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
užsakytose arba transliuotojo gamybos 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

Or. en

Pagrindimas

Nupirktose programose gali būti rodomi produktai, apie kuriuos transliuotojas nieko nežino 
arba neturi galimybės jų identifikuoti. Todėl svarbu, kad produktų rodymui būtų taikomi 
konkretūs reikalavimai programoms, kurias transliuotojas užsako arba sukuria pats. 
Nenurodžius šios sąlygos, transliuotojams būtų sunku rodyti meninius filmus.
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Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis

Pakeitimas 253
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, arba jose yra rodomi produktai 
programos pradžioje ir (arba) jos pabaigoje 
programai tinkamu būdu pateikiant rėmėjo
(reklamos užsakovo) pavardę (pavadinimą), 
logotipą ir (arba) kitą identifikavimo ženklą, 
pavyzdžiui, nuorodą į jo produktą (-us) ar 
paslaugą (-as) arba jų skiriamąjį ženklą.

Or. en

Pagrindimas

Informuojant žiūrovus programos metu apie rėmimą (produkto rodymą), žiūrovai netektų 
galimybės netrikdomi stebėti programą. Siūloma visiškai vienodai traktuoti rėmimą ir 
produkto rodymą.

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 254
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
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identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. 

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda apie rėmimą turėtų būti leidžiama tik programos pradžioje arba pabaigoje, ribojant 
reklamos rodymo apimtis. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 255
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalies c punktas (Direktyva 89/552/EEB)

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Programos vedėjas taip 
pat neturėtų prekių reklamuoti. Be to, 
kadangi šios programos yra reklaminio 
pobūdžio, profesionalūs žurnalistai 
neturėtų jokiomis aplinkybėmis dalyvauti 
jas kuriant ir transliuojant. Jie turėtų jausti 
pareigą teisingai ir skaidriai elgtis vartotojų 
atžvilgiu.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 256
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Remiamos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

1. Linijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir paslaugos, kuriose įtrauktas 
prekių rodymas programose, atitinka šiuos 
reikalavimus:

(a) jokiomis aplinkybėmis negalima daryti 
įtakos tokių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turiniui ir, tam tikrais atvejais, jų 
rodymo laikui tokiu būdu, kuris turėtų 
poveikį žiniasklaidos paslaugos teikėjo 
redakcinei atsakomybei ir nepriklausomybei;

(a) jokiomis aplinkybėmis negalima daryti 
įtakos tokių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turiniui ir, tam tikrais atvejais, jų 
rodymo laikui tokiu būdu, kuris turėtų 
poveikį žiniasklaidos paslaugos teikėjo 
redakcinei atsakomybei ir nepriklausomybei;

(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama pirkti 
ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant 
specialias reklamines nuorodas į šias prekes 
ar paslaugas; 

(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama pirkti 
ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant 
specialias reklamines nuorodas į šias prekes 
ar paslaugas; 

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą programose. Būtina 
aiškiai parodyti, kad programos yra 
remiamos, pradžioje, programos metu ir 
(arba) jos pabaigoje programai tinkamu 
būdu pateikiant rėmėjo pavardę 
(pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą 
identifikavimo ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į 
jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų 
skiriamąjį ženklą. Apie prekių rodymą 
programose turi būti aiškiai informuojama 
programos pradžioje, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

(c) žiūrovai turi būti aiškiai informuojami 
apie egzistuojantį rėmimo susitarimą ir 
(arba) prekių rodymą linijinėse programose. 
Būtina aiškiai parodyti, kad linijinės 
programos yra remiamos, pradžioje, 
programos metu ir (arba) jos pabaigoje
linijinei programai tinkamu būdu pateikiant 
rėmėjo pavardę (pavadinimą), logotipą ir 
(arba) kitą identifikavimo ženklą, 
pavyzdžiui, nuorodą į jo produktą (-us) ar 
paslaugą (-as) arba jų skiriamąjį ženklą. 
Apie prekių rodymą linijinėse programose
turi būti aiškiai informuojama, kad nebūtų 
klaidinamas žiūrovas.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „linijinės“ buvo įtrauktas siekiant patikslinimo, kaip to reikalaujama, atsižvelgiant į 
kitus pakeitimus – žr. 1 straipsnio 2 antraštinės dalies k punkto pagrindimą. 

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

Pakeitimas 257
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3h straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla 
yra cigarečių ir kitų tabako produktų gamyba 
ar pardavimas. Taip pat garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugose neturi būti rodomi 
tabako produktai ar cigaretės arba įmonių, 
kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir 
kitų tabako produktų gamyba ar 
pardavimas, produktai.

2. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla 
yra cigarečių ir kitų tabako produktų gamyba 
ar pardavimas. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 258
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla 
yra cigarečių ir kitų tabako produktų gamyba 
ar pardavimas. Taip pat garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugose neturi būti rodomi 
tabako produktai ar cigaretės arba įmonių, 
kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir 
kitų tabako produktų gamyba ar 
pardavimas, produktai.

2. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla 
yra cigarečių ir kitų tabako produktų gamyba 
ar pardavimas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 3h straipsnio 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 259
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla 
yra cigarečių ir kitų tabako produktų gamyba 
ar pardavimas. Taip pat garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugose neturi būti rodomi 
tabako produktai ar cigaretės arba įmonių, 
kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 
tabako produktų gamyba ar pardavimas, 
produktai.

Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos 
neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos neturi.

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

Pakeitimas 260
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

3. Kai įmonės, kurių veikla apima medicinos 
produktų gamybą ar pardavimą ir medicininį 
gydymą, remia garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas, jose gali būti reklamuojamas 
įmonės vardas ar jos įvaizdis, tačiau 
negalima reklamuoti konkrečių medicinos 
produktų ar medicininio gydymo, skiriamų 
tik pagal receptus toje valstybėje narėje, 
kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas.

3. Kai įmonės, kurių veikla apima medicinos 
produktų gamybą ar pardavimą ir medicininį 
gydymą, remia garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas, jose gali būti reklamuojamas 
įmonės vardas ar jos įvaizdis, tačiau 
negalima reklamuoti konkrečių medicinos 
produktų ar medicininio gydymo, skiriamų 
tik pagal receptus toje valstybėje narėje,
kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas. Konkrečios medicininio 
produkto savybės turėtų būti aiškiai 
suprantamos.

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

Pakeitimas 261
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 4 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

4. News and current affairs shall not be 
sponsored and not contain product 
placement. Audiovisual media services for 
children and documentaries may not 
contain product placement.”

4. News and current affairs shall not be 
sponsored.

Or. it

Pagrindimas

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 262
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 4 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

4. Žinios ir naujausios žinios neturi būti 
remiamos ir jose draudžiamas prekių 
rodymas programose. Prekių rodymas 
draudžiamas vaikams skirtose garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose ir 
dokumentiniuose filmuose.“

4. Žinios ir naujausios žinios neturi būti 
remiamos ir jose draudžiamas prekių 
rodymas programose. Prekių rodymas 
draudžiamas vaikams skirtose garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose.“

Or. en



AM\630521LT.doc 53/88 PE 378.524v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Nėra jokių priežasčių atsisakyti pajamų iš dokumentinių filmų tais atvejais, kai transliacijos 
metu žiūrovai yra aiškiai informuojami apie produkto rodymą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 263
1 straipsnio 6 punktas

3h straipsnio 4 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

4. Žinios ir naujausios žinios neturi būti 
remiamos ir jose draudžiamas prekių 
rodymas programose. Prekių rodymas 
draudžiamas vaikams skirtose garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose ir 
dokumentiniuose filmuose.“

4. Žinios ir naujausios žinios neturi būti 
remiamos ir jose draudžiamas prekių 
rodymas programose. Prekių rodymas 
draudžiamas vaikams skirtose garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose, kaip tai 
nustato nacionalinės reguliavimo 
institucijos, ir dokumentiniuose filmuose.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šis straipsnis taikomas nelinijinėms paslaugoms, sunku nustatyti tinkamą laiką, kai 
produkto rodymas vaikams yra draudžiamas. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
apibrėžti, kokios garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos yra skirtos vaikams, ir jose neturėtų 
būti demonstruojamos jokios prekės (paslaugos).

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 264
1 straipsnio 6 punktas

3 ha straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

Article 3ha
1. Member States shall take all appropriate 
measures to gradually ensure that audio-
visual media services under their 
jurisdiction become fully accessible to 
people with sight and hearing disabilities 
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and the elderly.
2. Member States shall provide the 
Commission every two years with national 
reports on the implementation of this 
article. These reports shall include in 
particular statistical data on the progress 
made with the view to achieving 
accessibility within the meaning of 
paragraph 1, the reasons for any failure to 
achieve progress and the measures adopted 
or envisaged in order to achieve this.”

Or. en

Justification

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Pakeitimas 265
1 straipsnio 6 punktas

3 ha straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

3ha straipsnis
Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje 
esančios garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos laipsniškai taptų prieinamos 
neįgaliesiems.

Or. it

Pagrindimas

Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų prieinamumas visiems vartotojams, tarp jų ir 
neįgaliesiems ir (arba) pagyvenusiems asmenims, yra itin svarbus informacijos teisės 
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aspektas.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 266
1 straipsnio 6 punktas

3ha straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

3ha straipsnis
1. Prekių integravimas ir aptarimas 
programose yra draudžiami iš principo. 
Prekių rodymas ne meninėse ir ne sporto 
programose yra draudžiamas.
Kai programose yra prekių rodymo 
elementų, jos privalo atitikti šiuos 
reikalavimus:
(a) jokiomis aplinkybėmis negalima daryti 
įtakos garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų turiniui, o televizijos transliacijos 
atveju – jų rodymo laikui, kuri paveiktų 
žiniasklaidos paslaugos teikėjo redakcinę 
atsakomybę ir nepriklausomybę;
(b) jose neturi būti tiesiogiai skatinama 
pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač 
darant specialias reklamines nuorodas į 
šias prekes ar paslaugas ar per daug jas 
sureikšminant;
(c) apie prekių rodymą transliuotojo 
programose žiūrovai turi būti aiškiai 
informuojami programos pradžioje ir 
pabaigoje, taip pat pranešimu kas 20 
minučių programos metu, siekiant išvengti 
žiūrovo klaidinimo..
2. Programose neturi būti rodomi tabako 
gaminiai ar cigaretės arba įmonių, kurių 
pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų 
tabako gaminių gamyba ar pardavimas, 
gaminiai.
3. Prekių rodymas žiniose ir aktualijų 
laidose, vaikams skirtose, dokumentinėse ir 
religinėse programose draudžiamas.“

Or. de
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje turėtų būti detaliai nustatyti prekių rodymui programose taikomi 
reikalavimai. Kadangi yra pavojus, kad produktų rodymas programose panaikins redakcinio 
turinio ir reklamos atskyrimą, jis turi būti leidžiamas tik tam tikro formato programose, 
žiūrovams pateikiant atitinkamą papildomą informaciją.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 267
1 straipsnio 6a punktas (naujas)

4 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

(6a) 4 straipsnis panaikinamas.

Or. es

Pagrindimas

Kvotos pažeidžia transliuotojo laisvę sudaryti programų tvarkaraščius. Skaitmeninis amžius 
skatina pliuralizmą ir vartotojo pasirinkimą; kvotos tampa nereikalingos. Transliuotojų 
teikiamas paslaugas turi nulemti vartotojų, bet ne teisės aktų leidėjų interesai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 268
1 straipsnio 6a punktas (naujas)

4 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(6a) 4 straipsnio 1 dalis yra keičiama taip:
„1. Valstybės narės tinkamomis 
priemonėmis užtikrina, kad transliuotojai 
skiria Europos kūriniams didžiąją dalį savo 
transliacijų laiko, kaip tai numatyta 6 
straipsnyje, išskyrus laiką, skiriamą 
naujienoms, sporto renginiams, žaidynėms, 
reklamai, teleteksto paslaugoms ir 
teleparduotuvėms. Atsižvelgiant į 
transliuotojo informavimo, švietimo, 
kultūros ir pramogų įsipareigojimus 
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žiūrovų auditorijai, turėtų būti laipsniškai 
siekiama šios dalies, vadovaujantis 
pasirinktais kriterijais.“

Or. en

Pagrindimas

1989 m. šio straipsnio tikslas buvo sklandžiai ir laipsniškai įgyvendinti europinių kūrinių
skatinimo principą. Šiandien siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją būtina pasiūlyti 
griežtesnes taisykles šiuo klausimu skatinant Europos garso ir vaizdo pramonės vystymąsi ir 
išsaugant turtingą Europos kultūrinę įvairovę. Todėl valstybės narės neturėtų vengti dėti visas 
pastangas skatinti europinę produkciją.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 269
1 straipsnio 6a punktas (naujas)

4 ir 5 straipsniai (Direktyva 89/552/EEB)

(6a) 4 ir 5 straipsniai panaikinami.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 270
1 straipsnio 6b punktas (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

(6b) 5 straipsnis yra panaikinamas.

Or. es



PE 378.524v03-00 58/88 AM\630521LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Kvotos pažeidžia transliuotojo laisvę sudaryti programų tvarkaraščius. Skaitmeninis amžius 
skatina pliuralizmą ir vartotojo pasirinkimą; kvotos tampa nereikalingos. Transliuotojų 
teikiamas paslaugas turi nulemti vartotojų, bet ne teisės aktų leidėjų interesai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 271
1 straipsnio 6b punktas (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

(6b) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
imamasi tinkamų priemonių, kad 
transliuotojai skirtų bent 10 % savo 
transliacijų laiko, išskyrus laiką, skiriamą 
naujienoms, sporto įvykiams, žaidynėms, 
reklamai, teleteksto paslaugoms ir 
teleparduotuvėms, arba valstybės narės 
nuožiūra, bent 10 % savo programų 
biudžeto europiniams kūriniams, 
sukurtiems nuo transliuotojų 
nepriklausomų gamintojų. Ši dalis 
nustatoma, atsižvelgiant į transliuotojų 
informavimo, švietimo, kultūros ir pramogų 
įsipareigojimus žiūrovų auditorijai 
pasirinktų kriterijų pagrindu; to turi būti 
siekiama skiriant pakankamai laiko rodyti 
naujausius kūrinius, t. y. kūrinius, kurie 
rodomi per penkerius metus nuo jų 
gamybos datos.“

Or. en

Pagrindimas

1989 m. šio straipsnio tikslas buvo sklandžiai ir laipsniškai įgyvendinti europinių kūrinių 
skatinimo principą. Šiandien siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją būtina pasiūlyti 
griežtesnes taisykles šiuo klausimu skatinant Europos garso ir vaizdo pramonės vystymąsi ir 
išsaugant turtingą Europos kultūrinę įvairovę. Todėl valstybės narės neturėtų vengti dėti visas 
pastangas skatinti europinę produkciją.
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Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 272
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra 
lengvai atpažįstamos ir optinėmis ir (arba) 
akustinėmis priemonėmis visiškai 
atskiriamos nuo kitų programos dalių.

1. Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra 
lengvai atpažįstamos ir optinėmis ir (arba) 
akustinėmis priemonėmis išskiriamos iš kitų 
programos dalių. Televizijos reklama ir 
teleparduotuvė neturėtų daryti neigiamos 
įtakos redakcinei garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos teikėjo 
nepriklausomybei arba klaidinti žiūrovą.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo ir identifikavimo principas užtikrina, kad komerciniai pranešimai yra atpažįstami, 
ir todėl lieka vietos naujoms reklamos technologijoms.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 273
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra 
lengvai atpažįstamos ir optinėmis ir (arba) 
akustinėmis priemonėmis visiškai 
atskiriamos nuo kitų programos dalių.

1. Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra 
lengvai atpažįstamos.

Or. de

Pagrindimas

Informuoti žiūrovą apie programos reklaminį turinį, kuris yra atskyrimo principo pagrindas, 
gali būti veiksmingai siekiama palengvinant šio turinio atpažinimą ir didinant informavimo 
skaidrumą. Atsižvelgiant į geresnį šio turinio atpažinimą ir skaidrumą, galimi nauji reklamos 
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ir produkto rodymo būdai be poreikio išsamiai reglamentuoti įstatymus. Atskiri reklaminiai 
intarpai netrukdo rodyti programas ir todėl jų rodymas programų metu turėtų būti 
leidžiamas. Be to, žiūrovai teikia pirmenybę trumpesniems reklamos intarpams. 

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 274
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto programose, lieka 
išimtimi.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams 
būtų 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 Angelika Niebler

Pakeitimas 275
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto programose, lieka
išimtimi.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išnaudoti reklamines nekoduotos televizijos galimybes. 
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 276
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto programose, lieka 
išimtimi.“

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto įvykių transliacijas, 
lieka išimtimi.“

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „sporto programos“ yra per plati, nes ji apima ne tik sporto varžybų transliacijas, bet 
ir programas, pristatančias ir komentuojančias sportą, kuriomis būtų galima lengvai 
piktnaudžiauti.

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

Pakeitimas 277
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto programose, lieka 
išimtimi.

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai lieka išimtimi.

Or. it

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos tekstas (10 straipsnio 2 dalis) geriau atitinka vartotojų lūkesčius.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pakeitimas 278
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
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intarpai, išskyrus sporto programose, lieka 
išimtimi.“

intarpai lieka išimtimi.“

Or. en

Pagrindimas

Atskiri reklamos ir teleparduotuvių intarpai turėtų vis dar likti išimtimi; kitaip bus 
pažeidžiamas Europos garso ir vaizdo kūrinių vientisumas.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 279
1 straipsnio 9 punktas

10 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Atskiri reklamos ir teleparduotuvės 
intarpai, išskyrus sporto programose, lieka 
išimtimi.“

2. Garso ir vaizdo komerciniai pranešimai 
turi būti atpažįstami. Jie neturėtų turėti 
įtakos redakciniam garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų nepriklausomumui 
ir neturėtų klaidinti žiūrovo.“

Or. de

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 280
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Kai reklama ar teleparduotuvė įterpiamos 
laidų metu, valstybės narės užtikrina, kad 
nebūtų pakenkta programų vientisumui ir 
nebūtų pažeidžiamos autorių teisės.

1. Reklama ar teleparduotuvė laidų metu,
kuri prieštarauja programų vientisumui ir 
autorių teisėms, nėra leidžiama.

Or. it

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

Pakeitimas 281
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Kai reklama ar teleparduotuvė įterpiamos 
laidų metu, valstybės narės užtikrina, kad 
nebūtų pakenkta programų vientisumui ir 
nebūtų pažeidžiamos autorių teisės.

1. Reklama ar teleparduotuvė laidų metu,
kuri prieštarauja programų vientisumui ir 
vartotojų teisėms, nėra leidžiama.

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 282
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(1b) Kai programos, ne tokios kaip 
nurodyta 2 straipsnyje, yra pertraukiamos 
reklamos arba teleparduotuvės intarpų, 
tarp reklaminių pertraukų programoje turi 
praeiti bent 20 minučių.

Or. it

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

Pakeitimas 283
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(1a) Programoms, kurios yra sudarytos iš 
atskirų dalių, arba sporto programoms ir 
panašios sandaros renginiams ir 
spektakliams, kurie yra sudaryti iš atskirų 
dalių, reklama rodoma tik tarp šių dalių 
arba per pertraukas.
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Or. it

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

Pakeitimas 284
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(1b) Where programmes, other than those 
covered by paragraph 2, are interrupted by 
advertisements or teleshopping, a period of 
at least 20 minutes should elapse between
each successive advertising break within 
the programme.

Or. it

Pagrindimas

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 285
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 

Išbraukta.
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dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.
Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams 
būtų 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“
Reklama religinių apeigų metu neturi būti reguliuojama ES lygiu.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 286
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Bet kokie apribojimai dėl galimybės įtraukti reklamą konkrečių programų metu, kaip 
numatyta šiame straipsnyje, susilpnintų Europos garso ir vaizdo pramonės konkurencingumą.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 287
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)
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2. The transmission of films made for 
television (excluding series, serials, light 
entertainment programmes and 
documentaries), cinematographic works, 
children’s programmes and news 
programmes may be interrupted by 
advertising and/or teleshopping once for 
each period of 35 minutes.

deleted

Or. en

Pagrindimas

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 288
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Panaikinus šią dalį įmanoma pakeisti pirmąją 2 dalies pastraipą buvusia trečiąja dalimi, kuri 
nustato 45 minučių trukmę be komercinės pertraukos programų metu, kaip nurodoma šiame 
straipsnyje.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 289
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.

Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

2. Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

Or. de

Pagrindimas

Bendrovės, kurios įsigyja brangius kinematografinius darbus arba gamina televizijos filmus 
turi atgauti šių programų išlaidas. Bet kuriuo atveju gali būti laikoma, kad, siekiant atlyginti 
kokybiško turinio gamybos išlaidas, reklama bus naudojama atsakingai patrauklia vartotojui 
forma, nedarant pernelyg daug komercinių pertraukų. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 290
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.

Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

2. Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“
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Or. de

Pagrindimas

Būtina pasinaudoti reklaminėmis galimybėmis, laikantis apribojimų vaikų ir religinėms 
programoms. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Pakeitimas 291
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną 
kartą per 35 minutes.

2. Garso ir vaizdo darbus, kaip pvz., 
meninio filmo ilgumo trukmės 
kinematografinius filmus ir televizijos 
filmus (išskyrus kelių dalių filmus, serialus, 
pramogines programas ir dokumentinius 
filmus), programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti vieną kartą, 
praėjus 45 minutėms. Tolesnė pertrauka 
leidžiama, jei programa trunka bent 20 
minučių ilgiau negu du arba daugiau laiko 
tarpai po 45 minutes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Europos kūrinių vientisumą garso ir vaizdo kūrinių transliacijų metu 
būtina vengti pernelyg daug reklamos.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Pakeitimas 292
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
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per 35 minutes. reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 
praėjus 45 minutėms. Tolesnė pertrauka 
leidžiama, jei programa trunka bent 20 
minučių ilgiau negu du arba daugiau laiko 
tarpai po 45 minutes. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu išlaikomos dabartinėje direktyvoje (11 straipsnio 3 dalyje) esančios sąvokos 
siekiant išsaugoti kūrinių vientisumą ir suvokimą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 293
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 
per 35 minutes. 

2. Garso ir vaizdo darbus, pvz., meninio 
filmo ilgumo trukmės kinematografinius 
filmus ir televizijos filmus (išskyrus kelių 
dalių filmus, serialus, pramogines programas 
ir dokumentinius filmus), programas 
vaikams ir naujienų programas galima 
nutraukti įterpiant reklamą ir (arba) 
teleparduotuves vieną kartą, praėjus 45 
minutėms. Tolesnė pertrauka leidžiama, jei 
programa trunka bent 20 minučių ilgiau 
negu du arba daugiau laiko tarpai po 45 
minutes.

Or. it

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos tekste (11 straipsnio 3 dalyje) užtikrinama didesnė pagarba kūrinių 
autoriams, jų vientisumas ir geresnis jų suvokimas.
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 294
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 
per 35 minutes.

2. Kinematografijos darbus (išskyrus kelių 
dalių filmus, serialus, pramogines 
programas, televizijos filmus ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 
per 30 minučių.

Or. en

Pagrindimas

Reklamos intarpų taisyklės turi didelę įtaką transliuotojo galimybėms investuoti į naują 
Europos turinį. Siekiant skatinti investicijas į naują Europos turinį ir sudaryti sąlygas 
transliuotojams nemokamai pateikti šį turinį Europos žiūrovams, intarpų apribojimai 
televizijos filmams neturėtų būti taikomi.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 295
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams ir naujienų 
programas galima nutraukti įterpiant 
reklamą ir (arba) teleparduotuves vieną kartą 
per 35 minutes.

2. Televizijos filmus (išskyrus kelių dalių 
filmus, serialus, pramogines programas ir 
dokumentinius filmus), kinematografijos 
darbus, programas vaikams, naujienų ir 
naujausių įvykių programas galima 
nutraukti įterpiant reklamą ir (arba) 
teleparduotuves vieną kartą per 35 minutes.

Or. en

Pagrindimas

Reklamos intarpų taisyklė turėtų būti taikoma ir naujausių įvykių programoms, kurios yra 
žiūrovams skiriamų informacinių programų dalis.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 296
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2a ir 2b dalys (naujos) (Direktyva 89/552/EEB)

2a. The transmission of programmes other 
than those referred to in the preceding 
paragraph may be interrupted by 
advertising and/or teleshopping spots, up to 
a maximum of three interruptions in any 
given one-hour period.
2b. Notwithstanding the preceding 
paragraph, where sporting events 
containing interruptions are retransmitted, 
advertising and teleshopping spots may 
only be inserted during these interruptions. 
Where the sporting event contains no 
interruptions, advertising and teleshopping 
spots shall be inserted under the conditions 
set out in the preceding paragraph.

Or. fr

Pagrindimas

It seems fair to allow broadcasters greater flexibility in the insertion of advertising messages 
in their programmes (series, serials, light entertainment programmes and documentaries).

The amendment also seeks to preserve the criterion of ‘natural breaks in the programme’ 
during the retransmission of sporting events, thus preventing any unexpected or premature 
interruptions. 

If there is no such interruption, this amendment would allow broadcasters greater freedom in 
inserting advertising messages in the retransmission of sporting events. 

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 297
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

2a. Kitų programų – ne tų, apie kurias 
kalbama ankstesniojoje dalyje, transliacijų 
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metu gali būti daromos pertraukos 
reklamos ir (arba) teleparduotuvių 
intarpams, darant ne daugiau kaip tris 
pertraukas bet kuriuo vienos valandos 
laikotarpiu.
Neprieštaraujant ankstesniosios dalies 
nuostatoms, retransliuojant sporto įvykius, 
kurie yra pertraukiami reklamos ir 
teleparduotuvių intarpų, jie gali būti 
įterpiami tik šių pertraukų metu. 

Or. fr

Pagrindimas

Komerciniai intarpai turėtų būti rodomi taip, kad būtų atsižvelgiama į žiūrovą ir jo (jos) 
komfortą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 298
1 straipsnio 10 punktas

11 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
siekdamos geriau reglamentuoti reklamos 
taisykles, turėtų nustatyti vaikų programų 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Nesant bendro ES „vaikų“ ir „vaikams skirtų programų“ apibrėžimo, įgyvendinant šios 
direktyvos tikslus, nacionaliniai reguliuotojai turėtų aiškiai suskirstyti transliacijų laiką, 
siekiant geresnio reklamos taisyklių taikymo.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 299
1 straipsnio 11a punktas (naujas)

15 straipsnio a punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(11a) 15 straipsnio a punktas keičiamas 
taip:
(a) ji neturėtų būti konkrečiai skirta arba 
netiesiogiai prieinama nepilnamečiams, 
arba vaizduoti nepilnamečius, vartojančius 
šiuos gėrimus; ji neturėtų būti rodoma nuo 
6.00 valandos ryto iki 21.00 valandos 
vakaro;

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečiai yra ypač jautrūs televizijos reklamai; taip pat dėl akivaizdžių priežasčių 
alkoholiniai gėrimai nepilnamečiams nėra tinkami vartoti. Todėl alkoholio reklama turėtų 
būti išsamiai reguliuojama, atsižvelgiant į netiesioginę jos įtaką nepilnamečiams, veikiančią 
jų elgesį. Visiškas alkoholinių gėrimų reklamos nepilnamečiams uždraudimas yra 
proporcinga apsaugos priemonė, nustatoma, vadovaujantis objektyviais kriterijais.

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 300
1 straipsnio 13 punkto įžanginė dalis

18 straipsnis pakeičiamas taip: 18 straipsnis panaikinamas.

Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams 
būtų 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 John Purvis

Pakeitimas 301
1 straipsnio 13 punktas

18 straipsnio 1 ir 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 

Išbraukta.
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skirtas laikas per vieną valandą neturi 
viršyti 20 %.
2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo 
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis 
tiesiogiai susijusiems elementams, rėmimo 
pranešimams ir prekių rodymui 
programose.“

Or. en

Pagrindimas

Reklamos apribojimai turėtų būti panaikinti, kad Europos žiniasklaidos paslaugų teikėjams 
būtų 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 Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 302
1 straipsnio 13 punktas

18 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 
skirtas laikas per vieną valandą neturi 
viršyti 20 %.

Išbraukta.

2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo 
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis 
tiesiogiai susijusiems elementams, rėmimo 
pranešimams ir prekių rodymui 
programose.“

Or. es

Pagrindimas

Griežtos taisyklės dėl reklamos trukmės nėra pateisinamos garso ir vaizdo sektoriuje esant 
didelei kanalų ir paslaugų įvairovės pasiūlai, kai vartotojai gali rinktis savo nuožiūra, 
naudodamasis nuotoliniu valdymu. Be to, garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjams 
reikalingas didesnis lankstumas, investuojant į kokybišką programų rengimą. 

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler
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Pakeitimas 303
1 straipsnio 13 punktas

18 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 
skirtas laikas per vieną valandą neturi 
viršyti 20 %.

Išbraukta.

2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo 
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis 
tiesiogiai susijusiems elementams, rėmimo 
pranešimams ir prekių rodymui 
programose.“

Or. de

Pagrindimas

Ribojančios nuostatos turėtų būti supaprastintos, siekiant suteikti transliuotojams didesnę 
taikymo apimtį. 

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

Pakeitimas 304
1 straipsnio 13 punktas

18 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 2a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 
skirtas laikas per vieną valandą neturi 
viršyti 20 %.

1. Transliacijų laikas, skiriamas reklamai, 
neturėtų viršyti 15 % dienos transliacijų 
laiko. Tačiau šis dalis gali būti padidinta iki 
20 %, jei ji apima šias skelbimų formas: 
tiesioginiai pasiūlymai žiūrovams parduoti, 
pirkti arba išnuomoti prekes arba teikti 
paslaugas, jei visa reklamos intarpų trukmė 
kartu neviršija 15 %.

2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo 
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis 
tiesiogiai susijusiems elementams, rėmimo 
pranešimams ir prekių rodymui 
programose.“

2. Transliacijos laikas, skirtas skelbimų 
intarpams, vienos valandos laikotarpiu 
neviršija 20 %.

2a. Neprieštaraujant 1 dalies nuostatoms, 
tiesioginių pasiūlymų žiūrovams parduoti, 
pirkti arba išnuomoti prekes arba teikti 
paslaugas trukmė neviršija vienos valandos 
per dieną. 
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Or. it

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos tekstas apima visas reklamos formas ir sudaro sąlygas duomenų 
apsaugai siekiant apsaugoti redakcinį programų vientisumą.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 305
1 straipsnio 13 punktas

18 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 
skirtas laikas per vieną valandą neturi viršyti 
20 %.

1. Trumpai reklamai, pavyzdžiui, reklamos 
intarpams, teleparduotuvės intarpams, 
skirtas laikas per vieną valandą jokiomis 
aplinkybėmis neturi viršyti 20 % dienos 
vidurkio.

Or. en

Pagrindimas

Reklamos kiekio ribojimas neturėtų būti toks griežtas, siekiant sudaryti sąlygas lankstesnei 
transliuotojų programų rengimo praktikai, pvz., rengiant tiesioginio vaizdo transliacijas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 306
1 straipsnio 15 punktas

19 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Šios direktyvos nuostatos taikomos mutatis 
mutandis televizijos programoms, skirtoms 
tik reklamai ir teleparduotuvėms, taip pat 
televizijos programoms, skirtoms tik 
savireklamai. Šioms programoms 
netaikomas 3 skyrius, 11 straipsnis 
(reklamos intarpų taisyklės) ir 18 straipsnis 
(reklamos ir teleparduotuvių trukmė).“

Šios direktyvos nuostatos taikomos mutatis 
mutandis televizijos programoms, skirtoms 
tik reklamai ir teleparduotuvėms, taip pat 
televizijos programoms, skirtoms tik 
savireklamai, kurios yra lengvai 
atpažįstamos optinėmis ir (arba) 
akustinėmis priemonėmis. Šioms 
programoms netaikomas 3 skyrius, 11 
straipsnis (reklamos intarpų taisyklės) ir 18 
straipsnis (reklamos ir teleparduotuvių 
trukmė).“

Or. en
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Pagrindimas

Reklama, teleparduotuvės ir savireklama televizijos transliacijose, išimtinai skiriamose šiam 
tikslui, taip pat turėtų būti aiškiai pažymėtos. Vartotojas turėtų aiškiai atskirti reklaminį 
teikiamų paslaugų turinį.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 307
1 straipsnio 17 punktas

20 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
Bendrijos teisės aktus, gali nustatyti kitokias 
sąlygas nei išdėstytos 11 straipsnio 2 dalyje 
ir 18 straipsnyje dėl programų, kurios skirtos 
tik šalies teritorijai ir kurių negali tiesiogiai 
ar netiesiogiai priimti vienos ar daugiau 
valstybių narių visuomenė, transliavimo 
arba dėl programų, kurios neturi didelio 
poveikio atsižvelgiant į jų auditorijos dalį, 
transliavimo.“

Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
Bendrijos teisės aktus, gali nustatyti kitokias 
sąlygas nei išdėstytos 11 straipsnio 2 dalyje 
ir 18 straipsnyje dėl programų, kurios skirtos 
tik šalies teritorijai ir kurių negali tiesiogiai 
ar netiesiogiai priimti vienos ar daugiau 
valstybių narių visuomenė.“

Or. es

Pagrindimas

Neaiški formuluotė „neturi didelio poveikio atsižvelgiant į jų auditorijos dalį“ gali sudaryti 
sąlygas neapibrėžtam šio straipsnio taikymui, kuris būtų naudojamas ribojant konkurencijos 
teisę.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 308
1 straipsnio 17 punktas

20 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
Bendrijos teisės aktus, gali nustatyti 
kitokias sąlygas nei išdėstytos 11 straipsnio 
2 dalyje ir 18 straipsnyje dėl programų, 
kurios skirtos tik šalies teritorijai ir kurių 

Išbraukta.
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negali tiesiogiai ar netiesiogiai priimti 
vienos ar daugiau valstybių narių 
visuomenė, transliavimo arba dėl 
programų, kurios neturi didelio poveikio 
atsižvelgiant į jų auditorijos dalį, 
transliavimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti išbrauktas dėl dviejų priežasčių: a) nacionaliniai programų 
transliuotojai turėtų laikytis tų pačių kokybės standartų kaip ir europiniai transliuotojai, b) 
kai kuriose valstybėse narėse (pvz., Graikijoje) transliacijos apima vien tik nacionalinę 
teritoriją ir negali būti transliuojamos kitose valstybėse narėse; šis straipsnis sudarytų šioms 
valstybėms nepagrįstą išimtį, taikant kiekybines ES reklamos taisykles.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 309
1 straipsnio 17a punktas (naujas)

20a straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(17a) Įterpiamas toks 20a straipsnis:
„20a straipsnis

1. Siekiant užtikrinti pliuralizmą, 
konkurenciją ir verslo laisvę įgyvendinant 
reklamos pelno principą, priemonės tiriant 
stebėtojų auditoriją, turėtų atitikti šiuos 
kriterijus:
(a) institucijos, vykdančios įvairių 
žiniasklaidos priemonių auditorijos, 
kokybės, populiarumo ir transliacijų 
reitingų vertinimą turėtų būti 
nepriklausomos nuo apklausiamų 
subjektų;
(b) atstovaujantis verslo institucijų pobūdis 
(techniniai moksliniai komitetai ir (arba) 
stebėjimo komitetai): juose turėtų dalyvauti 
visų dalyvaujančių ir apklausiamų subjektų 
(operatorių, rinkos ir vartotojų) atstovai, 
neapsiribojant tik transliacijų 
platformomis;
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(c) techninių komitetų, kuriems suteikiami 
realūs įgaliojimai atliekant apklausas, 
veiklos skaidrumas be jokio pašalinių 
direktorių tarybos – techninio arba 
valdymo – įsikišimo.“

Or. it

Pagrindimas

Preliminarių skaičių dėl reklamos pelno nustatymas visoje Europos Sąjungoje turėtų būti 
vienodas, atsižvelgiant į spaudos laisvės, nepriklausomybės, skaidrumo ir atstovavimo 
principus.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 310
1 straipsnio 17a punktas (naujas)

20a straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(17a) Įterpiamas toks 20a straipsnis:
„20a straipsnis

1. Siekiant užtikrinti pliuralizmą, 
konkurenciją ir verslo laisvę įgyvendinant 
reklamos pelno principą, priemonės tiriant 
stebėtojų auditoriją, turėtų atitikti šiuos 
kriterijus:
(a) institucijos, vykdančios įvairių 
žiniasklaidos priemonių auditorijos, 
kokybės, populiarumo ir transliacijų 
reitingų vertinimą turėtų būti 
nepriklausomos nuo apklausiamų 
subjektų;
(b) atstovaujantis verslo institucijų pobūdis 
(techniniai moksliniai komitetai ir (arba) 
stebėjimo komitetai): juose turėtų dalyvauti 
visų dalyvaujančių ir apklausiamų subjektų 
(operatorių, rinkos ir vartotojų) atstovai, 
neapsiribojant tik transliacijų 
platformomis;
(c) techninių komitetų, kuriems suteikiami 
realūs įgaliojimai atliekant apklausas, 
veiklos skaidrumas be jokio pašalinių 
direktorių tarybos – techninio arba 
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valdymo – įsikišimo.“

Or. it

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 311
1 straipsnio 17a punktas (naujas)

22 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

(17a) 22 straipsnis keičiamas taip:
1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje 
esančių garso ir vaizdo žiniasklaidos 
teikėjų paslaugos neapimtų programų, 
kurios galėtų rimtai pakenkti fiziniam, 
protiniam arba moraliniam nepilnamečių 
vystymuisi, ypač programų, kuriose yra 
pornografijos arba nepagrįsto smurto 
vaizdų.
2. Priemonės, numatytos 1 dalyje, taip pat 
taikomos kitoms programoms, kurios 
galėtų pakenkti fiziniam, protiniam arba 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi, 
išskyrus tuos atvejus, kai užtikrinama, 
pasirenkant garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų laiką arba atitinkamą techninę 
priemonę, kad nepilnamečiai transliacijos 
zonoje šių vaizdo ir garso priemonių 
paslaugų negalėtų girdėti arba matyti.
3. Be to, teikiant nekoduotas paslaugas, 
valstybės narės užtikrina, kad prieš jų 
transliaciją būtų pateiktas akustinis 
įspėjimas arba visos trukmės metu būtų 
rodomas atitinkamas ženklas.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų apimti ir nelijines paslaugas. Neabejotina, kad didžiausią susirūpinimą 
kelia pornografijos ir smurto rodymas, o teikiant šios rūšies paslaugas, jų turinys 
nepilnamečiams yra itin lengvai prieinamas. Televizijos programos nepilnamečiams yra 
daugiau ar mažiau reguliuojamos. Turėtų būti imamasi veiksmų naujų paslaugų srityje.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 312
1 straipsnio 17b punktas (naujas)

22 straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

(17b) 22 straipsnio 1 dalis yra keičiama 
šiuo tekstu:
„1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje 
esančių televizijos transliuotojų 
transliacijose nebūtų programų, kurios 
rimtai pakenktų fiziniam, protiniam arba 
moraliniam nepilnamečių vystymuisi, ypač 
programų, kuriose yra pornografijos arba 
nepateisinamo smurto scenų. Atsakomybė 
dėl šios rūšies programų, kurios yra 
laikomos žalingos, tenka televizijos 
transliuotojui ir žiniasklaidos paslaugų 
teikėjui.“

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 313
1 straipsnio 18a punktas (naujas)

22c straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(18a) Įterpiamas toks 22c straipsnis: 
„22c straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 22 
straipsnyje minimų priemonių 
įgyvendinimą, nustatydamos institucijas, 
atsakingas už šią užduotį (nacionalinės 
reguliavimo institucijos arba kitos 
institucijos) ir numato tinkamas baudas.“

Or. it
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Pakeitimas 314
1 straipsnio 19 punktas

23a straipsnio 1 pastraipa (Direktyva 89/552/EEB)

1 dalyje frazė „kompetentingų valstybių 
narių institucijų atstovai“ pakeičiama „23b 
straipsnyje minimos kompetentingos 
nacionalinės reguliavimo institucijos.“

Or. it

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 315
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio -1a dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

-1a. The effective protection of 
fundamental rights and freedoms is a direct 
matter for the judges and the courts.
It follows that an audiovisual company 
cannot be closed down, nor can its 
broadcasts be suspended or limited, without
a court order.

Or. es

Pagrindimas

The protection of fundamental principles is a matter for the judges and the courts alone and 
this is therefore not a function for the national regulatory bodies. The Directive must ensure 
that those bodies do not exceed their expressly permitted powers and do not undermine the 
rights recognised in the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on 
Human Rights. The more prestigious press organs have, where made aware of undesirable 
conduct in this connection, specifically asked for assurances that the punitive powers of the 
regulatory authorities should not affect the habitual exercise of the fundamental right of 
freedom of expression. Only the courts can determine whether a communications medium 
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must be punished for infringement of fundamental rights by having its broadcasts stopped.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 316
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės garantuoja nacionalinių 
reguliavimo institucijų nepriklausomybę ir 
užtikrina, kad jos vykdys savo įgaliojimus 
nešališkai ir skaidriai.

1. Valstybės narės imasi priemonių steigti 
nacionalines reguliavimo institucijas ir 
užtikrina jų nepriklausomybę, 
garantuodamos, kad jos vykdys savo 
įgaliojimus nešališkai ir skaidriai.

Or. it

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

Pakeitimas 317
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės garantuoja nacionalinių 
reguliavimo institucijų nepriklausomybę ir 
užtikrina, kad jos vykdys savo įgaliojimus 
nešališkai ir skaidriai.

1. Valstybės narės imasi priemonių steigti 
nacionalines reguliavimo institucijas ir 
užtikrina jų nepriklausomybę, 
garantuodamos, kad jos vykdys savo 
įgaliojimus nešališkai ir skaidriai.

Or. it

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 318
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

1. Valstybės narės garantuoja nacionalinių 
reguliavimo institucijų nepriklausomybę ir 

1. Jeigu valstybės narės įsteigė 
nacionalinius reguliuotojus, jie garantuoja 
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užtikrina, kad jos vykdys savo įgaliojimus 
nešališkai ir skaidriai.

jų nepriklausomybę ir užtikrina, kad jos 
vykdys savo įgaliojimus nešališkai ir 
skaidriai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos steigti nacionalines reguliavimo institucijas. 
Komisijos pasiūlymo formuluotė turėtų būti atitinkamai pataisyta. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 319
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 1 dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
vykdomas šios direktyvos nuostatų 
stebėjimas, ypač dėl spaudos laisvės, 
žiniasklaidos pliuralizmo, žmogiškojo 
orumo apsaugos, nediskriminavimo 
principo ir pažeidžiamų asmenų grupių 
apsaugos. Valstybės narės sprendžia, kam 
skirti vykdyti šią užduotį.

Or. it

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

Pakeitimas 320
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 1 dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

1a. Valstybės narės skiria nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms užduotį stebėti 
šios direktyvos taikymo nuostatų vykdymą, 
ypač dėl spaudos laisvės, žiniasklaidos 
pliuralizmo, žmogiškojo orumo, 
nediskriminavimo principo taikymo ir 
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pažeidžiamų asmenų grupių apsaugos.

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 321
1 straipsnio 20 punktas

23b straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
teikia viena kitai ir Komisijai šios 
direktyvos nuostatoms taikyti reikalingą 
informaciją.“

2. Šios direktyvos nuostatoms taikyti 
reikalinga informacija teikiama valstybių 
narių ir Komisijos lygiu.“

Or. it

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

Pakeitimas 322
1 straipsnio 20a punktas (naujas)

23ba straipsnis (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)

(20a) The following Article 23b a is 
inserted:

‘Article 23b a
1. The Member States shall adopt the 
measures needed to ensure pluralism of 
information in the radio and television 
broadcasting system. The Member States 
shall in particular ban the creation and 
retention of dominant positions on the 
television market and related markets.
2. The Member States shall endeavour to 
guarantee respect for the neutrality of the 
information provided by the public 
authorities and shall lay down appropriate 
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measures to prevent possible abuses of 
government positions from influencing the 
information conveyed via the media.
3. The Member States shall prohibit 
holders of government office, their spouses 
or first or second degree relatives, as well 
as companies controlled by them, from 
taking up or maintaining positions of 
control in businesses operating in the radio 
and television market and related markets.

Or. it

Pagrindimas

Consistent with positions already adopted by the EP (e.g. the resolution adopted on 6 
September 2005 on 'Television without frontiers' and the European Parliament's resolution on 
the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and 
information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) (2003/2237(INI)) aimed at 
obliging the Member States to comply with general principles on the safeguarding of 
pluralism and to ban those holding government office from controlling broadcasting 
companies.
The existing disparities between national legislations on the subject obviously make the
exercise of freedom of establishment and freedom to provide services on Community territory 
more difficult

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 323
1 straipsnio 20a punktas (naujas)

23ba straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(20a) Įterpiamas toks 23b straipsnis:
„1. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti informacijos pliuralizmą radijo ir 
televizijos transliacijų sistemoje. Valstybės 
narės ypač draudžia dominuojančios 
padėties sudarymą ir išlaikymą televizijos ir 
su jos paslaugų rinkose.“

Or. it
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 324
1 straipsnio 20a punktas (naujas)

23ba straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

„2. Valstybės narės siekia laikytis 
visuomeninių institucijų teikiamos 
informacijos neutralumo principo ir 
nustatyti atitinkamas priemones siekiant 
išvengti galimo valdžios institucijų 
piktnaudžiavimo darant įtaką informacijai, 
perduodamai per žiniasklaidos priemones.“ 

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 325
1 straipsnio 20a punktas (naujas)

23ba straipsnio (naujo) 3 dalis (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

„3. Teisės gauti informaciją įgyvendinimas 
turi būti visuomet derinamas su 
suinteresuotų subjektų apsauga ir 
niekuomet nepažeisti asmens orumo, ypač 
nepilnamečių atveju. Pastaruoju atveju 
visuomet turi būti pateikta nuoroda į 
tarptautines konvencijas šiuo klausimu ir į 
etikos kodeksą bei kitas savaiminio 
reguliavimo formas, kurias informacijos 
sektoriaus dalyviai yra parengę atskirose 
valstybėse narėse.“

Or. it

Pagrindimas

Ypač atsižvelgiant į invazines ir technologiškai pažangias informacijos priemones, turi būti 
pabrėžiama, kad teisė gauti informaciją neturėtų būti svarbesnė negu asmens orumas ir 
neliečiama privatumo teisė.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 326
2 straipsnis

Priedo „Direktyvos ir reglamentai“ 3a straipsnio 4 dalis (EB Reglamentas Nr. 2006/2004)

„4. 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 
89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, 
susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo: 3g–3h straipsniai ir 
10–20 straipsniai. Direktyva su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva .../.../EB.“

„4. 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 
89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, 
susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo: 3c ir 3g–3h 
straipsniai ir 10–20 straipsniai. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../EB.“

Or. en

Pagrindimas

Galimybė vartotojui lengvai, tiesiogiai ir prieinamai nustatyti garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjus yra aiškiai susijusi su vartotojo interesų apsauga, todėl turėtų būti minima 
priede „Direktyvos ir reglamentai“.


