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1 OL C ##, ##, p. ##.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(4) Tradicinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos ir naujos užsakomosios paslaugos 
– svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, 
ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, jos taip 
pat skatina ekonominį augimą ir investicijas.
Šia direktyva turėtų būti siekiama skatinti 
minėtų paslaugų plėtrą vidaus rinkoje.

Pagrindimas

Keičiant Televizijos be sienų direktyvą siekiama atnaujinti teisines nuostatas, atsižvelgiant į
technologijų plėtros naujoves rinkoje, pateikti rinkos veikėjams teisinį dokumentą, kuriame b
ūtų paaiškinamos teisinės nuostatos, ir taip padėti kurti bendrą informacijos erdvę, vieną iš
trijų vadinamosios i2010 iniciatyvos ramsčių.    

Pakeitimas 2
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(10) 3c–3h straipsniuose įvedus minimalius 
suderintus įpareigojimus, šia direktyva 
suderintose srityse valstybės narės negali 
nukrypti nuo kilmės šalies principo tokiose 
srityse kaip nepilnamečių apsauga ir kova su 
bet kokiu neapykantos skatinimu dėl rasės, 
lyties, religinių įsitikinimų ir tautybės bei 
atskirų asmenų žmogiškojo orumo 
žeminimas, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/31/EB 3 straipsnio 4 dalyje.

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

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nustatomi minimalūs suderinimo standartai ir taip pagrindžiamas kilmės 
šalies principo taikymas. Šie pasiūlymai turi būti suderinti su direktyvoje 2000/78/EB 
pateiktomis sąvokomis, todėl būtina įtraukti diskriminacijos dėl negalios, etninės kilmės, am
žiaus ir seksualinės orientacijos draudimą. 

Pakeitimas 3
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas – reguliarias ir u
žsakomąsias. Tačiau jos taikymo sritis 
apsiriboja tik Sutartyje apibrėžtomis 
paslaugomis ir apima bet kokios formos 
ekonominę veiklą, įskaitant visuomeninių
paslaugų įmones, bet neapima ne ekonominio 
pobūdžio veiklos, pavyzdžiui, visiškai 
asmeninių tinklaviečių.

(13) Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų s
ąvoka apima visas garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas, kurių paskirtis 
atitinka pagal televizijos tvarkaraštį
transliuojamų programų paskirtį, t.y. 
informuoti, teikti pramogas ir šviesti, neatsi
žvelgiant į tai, ar jų teikimo pagrindas
reguliarus, ar užsakomasis. Tai taikoma bet 
kokios formos ekonominei veiklai, įskaitant 
visuomeninių paslaugų įmones. Tačiau s
ąvoka „garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos“ neapima ne ekonominio pobūd
žio veiklos, kuri paprastai neteikiama už
atlygį, pvz., interneto dienoraščiai ir kiti 
vartotojų kūriniai, bet koks asmeninis 
susirašinėjimas, pvz. elektroniniai laiškai ir 
asmeninės tinklavietės. Apibrėžimas taip 
pat netaikomas paslaugoms, kurios nėra 
skirtos garso ir vaizdo turiniui platinti, t. y. 
kai bet koks garso ir vaizdo turinio 
perdavimas yra antrinės svarbos, o ne 
pagrindinis paslaugos tikslas, pvz. 
tinklavietės, kuriose yra tik pagalbinio pob
ūdžio garso ir vaizdo elementų – animacini
ų grafikos elementų, nedidelių reklaminių
skelbimų ar informacijos, susijusios su 
produktu ar kitokia nei garso ir vaizdo 
paslauga, pvz., paieškos sistemos. Be to, ši s
ąvoka netaikoma paslaugoms, kurių did
žiosios dalies arba visiškai nesudaro 
elektroninių ryšių tinkle perduodami 
signalai, ir internetiniams žaidimams, jei 
nesiekiama pagrindinio garso ir vaizdo 
paslaugų tikslo. Ši sąvoka taip pat neapima 
informacinės visuomenės paslaugų, kurių
apibrėžimas pateiktas direktyvos 98/48/EB 
1 straipsnyje.

Pagrindimas

Kaip pabrėžė pati Komisija, ši direktyva neturi būti taikoma ne ekonominio pobūdžio 
paslaugoms. Taigi joje neturėtų būti reglamentuojami asmeniniai tinklapiai ir kiti asmeninio 
pobūdžio kūriniai, pvz., interneto dienoraščiai. Toks pats principas turėtų būti taikomas 
pusiau privataus  turinio kūriniams, pvz., informacijai apie vietos klubų arba mokyklinius 
renginius. Tai atitinka ir Sutarties 50 straipsnyje pateiktą paslaugų apibrėžimą. Atsižvelgiant 
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į tai, direktyvos tekste turėtų būti aiškiai nurodoma, kad minėtieji kūriniai nepatenka į
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 4
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

Išbraukta.

Pagrindimas

14 konstatuojamoji dalis gali būti išbraukta, kadangi šios nustatos jau įtrauktos į 13 
konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 5
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(16) Šioje direktyvoje terminas „garso ir 
vaizdo“ apibūdina vaizdus, perteikiančius 
judesį, lydimą arba nelydimą garso, taigi jis 
taikomas ir begarsiams filmams, tačiau 
netaikomas garso perdavimo ar radijo laidų
transliavimo paslaugoms.
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2 KOM(2005) 97.

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslaugų sąvoka, numatyta kituose Europos ir tarptautiniuose teisės aktuose, 
pvz., PPO paslaugų klasifikacijos D punkte, šalia televizijos apima taip pat ir radijo laidų
transliavimą. Turėtų būti siekiama užtikrinti, kad ši direktyva neprieštarautų minėtoms s
ąvokoms, t. y. radijo laidų transliacijos ir toliau būtų priskiriamos prie garso ir vaizdo 
paslaugų. 

Pakeitimas 6
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį teisinį aiškumą, reikia patikslinti formuluotę techniniu aspektu. 

Pakeitimas 7
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“2 Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą.
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros3 pateikti suderinti bendrojo 
reglamentavimo ir savireglamentavimo 
apibrėžimai, kriterijai ir procedūros. Patirtis 
parodė, kad pagal skirtingas valstybių narių
teisės tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą.

(25) Komunikate Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Reglamentavimo gerinimas 
augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje 
skatinti“4 Komisija pabrėžė, kad atidžiai i
šanalizavus reikia parinkti tinkamiausią
reglamentavimo būdą, ypač nustatyti, ar tam 
tikram sektoriui arba problemai spręsti 
tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų
apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį
reglamentavimą arba savireglamentavimą.
Patirtis parodė, kad pagal skirtingas valstybių
narių teisės tradicijas įgyvendintas bendras 
reglamentavimas ir savireglamentavimas gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą. Taigi 
savireguliavimas gali būti alternatyvus 
metodas, padedantis įgyvendinti tam tikras 
šios direktyvos nuostatas, tačiau jis negali 
visiškai pakeisti teisėkūros institucijų
įgaliojimų. Taikant bendrą reglamentavim
ą užtikrinama būtina teisinė
savireguliavimo institucijų ir nacionalinių
teisėkūros institucijų sąsaja. 

1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

Pagrindimas

Valstybės narės skatina šios direktyvos reguliuojamose srityse taikyti bendro reguliavimo 
sistemas. Tačiau jos neprivalo taikyti šio reguliavimo būdo. Jei taikoma bendro reguliavimo 
sistema, turi būti užtikrinta, kad ją gausiai remtų pagrindinės suinteresuotosios šalys ir būtų u
žtikrintas veiksmingas jos įdiegimas. Jei valstybės narės patiki savireguliavimo institucijoms 
siekti šios direktyvos tikslų, turi būti numatytas aiški įgaliojimų perdavimo tvarka, kad būtų u
žtikrinta galimybė taikyti reguliavimo priemones, jei savireguliavimo priemonės pasirodytų
esančios neveiksmingos siekiant įgyvendinti direktyvos tikslus.

Pakeitimas 8
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, sąžiningomis, pagrįstomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, tinkamai 
atsižvelgdami į išskirtines teises, turėtų
suteikti kitiems transliuotojams ir 
transliuotojų vardu veikiantiems 
tarpininkams teisę žinių programose naudoti 
trumpas ištraukas. Apie tokias sąlygas reikėt
ų informuoti laiku, prieš visuomeninės 
svarbos renginį, kad kiti transliuotojai turėtų
pakankamai laiko pasinaudoti šia teise.
Paprastai tokio pobūdžio trumpos ištraukos 
neturėtų trukti ilgiau nei 90 sekundžių.

(27) Todėl, siekiant užtikrinti pagrindinę
laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei 
tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų
apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos i
šskirtinės teisės transliuoti visuomeninės 
svarbos renginius, turėtų suteikti kitiems 
transliuotojams ir transliuotojo vardu 
veikiantiems tarpininkams teisę žinių
programose ne pramoginiais tikslais
naudoti trumpas ištraukas. Vadovaujantis 
bendra taisykle, teisė naudoti trumpas i
štraukas turėtų būti suteikta sąžiningomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis s
ąlygomis, už deramą atlygį, tinkamai atsi
žvelgiant į išskirtines teises, o ištraukų
trukmė neturėtų viršyti 90 sekundžių. Apie 
tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš
visuomeninės svarbos renginį, kad kiti 
transliuotojai turėtų pakankamai laiko 
pasinaudoti šia teise. Teisė gauti naujienų
pranešimus turėtų būti taikoma tik būtinais 
atvejais; tuo atveju, kai kitas tos pačios 
valstybės narės transliuotojas įsigijo i
šimtines teises transliuoti atitinkamą
renginį, šio transliuotojo turi būti prašoma 
suteikti galimybę gauti naujienų prane
šimus.

Pagrindimas
Teisė naudoti trumpas ištraukas paprastai pagrįsta dvišaliais susitarimais ir į tai turėtų būti 
atsižvelgta direktyvoje. Suteikus laisvą prieigą prie transliuotojo signalo kiltų didelių problem
ų, susijusių su autorinėmis teisėmis, ir būtų pažeidžiamos trasnliuotojų ir (arba) teisių
savininkų nuosavybės teisės. Transliuotojas nebūtinai yra transliavimo teisių kitose ES 
valstybėse narėse savininkas. Kadangi valstybės narės taiko skirtingas nuostatas dėl teisės 
gauti informaciją, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta neutrali išlyga, suteikianti valstyb
ėms narėms galimybę pasirinkti priemonę, kurią naudojant ši direktyva būtų perkelta į
nacionalinę teisę.  

Pakeitimas 9
28 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimomis 
pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis ir taip 
pat savo poveikiu visuomenei. Tuo 
pateisinamas ne toks griežtas nelinijinių
paslaugų reglamentavimas, jos turi atitikti tik 
pagrindines 3c–3h straipsniuose nurodytas 
taisykles.

(28) Nelinijinės paslaugos nuo linijinių
paslaugų skiriasi vartotojo turimomis 
pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis ir taip 
pat savo poveikiu visuomenei. Tuo 
pateisinamas ne toks griežtas nelinijinių
paslaugų reglamentavimas, jos turi atitikti tik 
pagrindines 3c–3h straipsniuose nurodytas 
taisykles. Atsižvelgiant į aukštą vartotojų
pasirinkimo ir kontrolės lygį, naujosios 
paslaugos, pvz., užsakomosios programos, 
kartojamasis vaizdų transliavimas ir 
tiesioginės renginių transliacijos, 
neatitinkančios linijinių paslaugų apibrė
žimo, priskirtinos prie nelinijinių paslaugų, 
neatsižvelgiant į jų turinį.   

Pagrindimas
ES Komisija pasiūlymo dėl direktyvos aiškinamajame memorandume pabrėžė, kad bet kokios 
užsakomosios paslaugos turėtų būti priskiriamos nelinijinėms paslaugoms. Be to, naujoviškos 
paslaugos, pvz., kartojamasis vaizdų transliavimas, leidžia vartotojui pasirinkti, kada ir kaip 
naudotis siūloma paslauga. Nauja įranga ir taikomosios programos suteikia vartotojui 
galimybę naudotis papildomomis funkcijomis ir kontroliuoti tai, ką jis žiūri. Be to, paslaugos 
turinio diferenciacija nesuderinama su tokiu paslaugos apibrėžimu, pagal kurį vartotojo 
pasirinkimas priklauso nuo programų tinklelį sudarančio asmens sprendimo. Taigi nelinijinės 
paslaugos gali būti pagal žiūrėjimo trukmę mokamos televizijos transliuojami sporto įvykiai, 
koncertai, filmai ir kiti renginiai. 

Atsižvelgiant į tai, tokios paslaugos, kaip kartojamasis vaizdų transliavimas ir tiesioginės 
transliacijos, turėtų būti laikomos nelinijinėmis paslaugomis. Tai turėtų būti numatyta 
direktyvoje siekiant aiškiai atskirti linijines ir nelinijines paslaugas, atsižvelgiant į Elektronin
ės komercijos direktyvos taikymo sritį.  

Pakeitimas 10
30 KONSTATUOJAMOJI DALIS



PA\620957LT.doc 11/33 PE 374.499v01-00

LT

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

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

Pagrindimas

Šiuolaikinė garso ir vaizdo žiniasklaida, ypač televizija, suteikia plataus masto galimybę
gauti informaciją, žiūrėti šviečiamąsias, kultūrines ir laisvalaikio programas. Atsižvelgiant į
tai, būtina, kad šių priemonių raida vyktų atsižvelgiant į galimas visų Europos piliečių, ypač
žmonių su negalia, reikmes, kadangi kitu atveju šie žmonės neturės galimybės naudotis 
daugeliu naujoviškos visuomenės ir ypač skaitmeninės televizijos teikiamų privalumų.

Pakeitimas 11
33 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(33) Nė vienoje iš šios direktyvos nuostatų, 
skirtų nepilnamečių ir viešosios tvarkos 
apsaugai, nereikalaujama, kad minėtos 
priemonės būtų įgyvendinamos iš anksto 
kontroliuojant garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į galimybę naudotis nelinijinėmis paslaugomis be išankstinio leidimo ir visų
garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonių cenzūros draudimą, jokiu būdu negalima išankstinė ši
ų paslaugų kontrolė. Formuluotė „nė vienoje iš šios direktyvos nuostatų <...> nereikalaujama
“ yra klaidinanti ir neaiški.

Pakeitimas 12
35 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi b
ūti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Bus svarbu 
reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių
skatinimu garso ir vaizdo žiniasklaidoje 
susijusias nuostatas. Rengdamos 3f 
straipsnio 3 dalyje nurodytas ataskaitas, 
valstybės narės ypač atsižvelgia į tokių
paslaugų finansinį įnašą Europos kūrinių
kūrimui ir teisių įsigijimui; taip pat į
Europos kūrinių dalį garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir tai, 
kiek vartotojai iš tiesų naudojasi tokių
paslaugų siūlomais Europos kūriniais.

(35) Nelinijinės garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos gali iš dalies pakeisti linijines 
paslaugas ir tradicines platinimo 
priemones, pvz., skaitmeninius 
diskus (DVD) ir kitas duomenų
laikmenas. Todėl, kai įmanoma, jomis turi 
būti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos 
kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti 
skatinant kultūrų įvairovę. Taigi valstybės 
narės turėtų nuolat vertinti savo daromą
poveikį Europos kūrinių gamybos ir 
platinimo bei kultūrų įvairovės skatinimo 
srityse. Rengdamos 3f straipsnio 3 dalyje 
nurodytas ataskaitas, valstybės narės taip pat 
gali atsižvelgti į priemones, kurias taikant 
siekiama remti Europos kūrinius ir skatinti 
kultūrų įvairovę, pvz., minimalios 
investicijos, skirtos Europos kūriniams 
remti ir proporcingos šių kūrinių apyvartos 
mastui; minimali proporcinė Europos kūrini
ų dalis garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų
kataloguose ir patrauklus Europos kūrinių
pateikimas elektroninėse programų ap
žvalgose.

Pagrindimas

Projekto tekstas gana neaiškus, todėl būtina jį tiksliau suformuluoti; konkurenciją sudaro taip 
pat ir tradicinės platinimo priemonės, kurių tiekėjai nėra įpareigoti prisidėti prie Europos k
ūrinių raidos. Norint užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, reikia atsižvelgti į bendrą padėtį, tod
ėl reikia būti atsargiems nustatant naujas prievoles.

Pakeitimas 13
35A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(35a) Šalys, kurios vien tik sudaro garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų paketus, juos 
perduoda arba siūlo parduoti, tačiau 
neprisiima redakcinės atsakomybės už jų
turinį, neturėtų būti laikomos žiniasklaidos 
paslaugų teikėjomis. Taigi vien tik paslaug
ų paketų, už kuriuos redakcinė atsakomybė
tenka trečiosioms šalims, sudarymas, 
perdavimas arba tokių paketų
perpardavimas nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį ir reglamentuojamos tik 
direktyvoje 2000/31.  

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad vien tik siūlomų laidų paketų, už kurių turinį redakcinę
žiniasklaidos paslaugų teikėjo atsakomybę prisiima trečiosios šalys, sudarymas, perdavimas 
arba perpardavimas nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. Kadangi teikėjas neturi jokios 
įtakos minėtųjų paketų turiniui ir jo nekontroliuoja, būtina pateikti šį paaiškinimą.

Pakeitimas 14
40 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

40) Komercinės ir technologijų naujovės 
suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo 
galimybių ir atsakomybės naudojantis garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugomis. Kad 
reguliavimas išliktų proporcingas bendrų
interesų tikslams, linijinių garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų atžvilgiu būtinas tam 
tikras lankstumas: atskyrimo principas turėtų
būti taikomas tik reklamai ir teleparduotuv
ėms, su sąlyga, kad tai nedaroma slaptai, ir 
tam tikromis aplinkybėmis reikėtų leisti preki
ų rodymą meninėse, į jas panašiose ir 
sporto programose ir panaikinti kai kuriuos 
kiekybinius apribojimus. Atskyrimo principas 
neturėtų trukdyti naudoti naujas reklamos 
technologijas.
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Pagrindimas

Valstybėse narėse yra įvairiausių prekių rodymo programose taisyklių, jos skiriasi ir tai 
sukuria didelę teisinio neaiškumo pilkąją zoną. Todėl, siekiant sukurti vienodas konkurencijos 
sąlygas, naudinga derinti prekių rodymo programose taisykles europiniu lygmeniu.

Pakeitimas 15
41 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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41) Direktyva 2005/29/EB, be šia direktyva 
reglamentuojamos praktikos, taikoma nesą
žiningai komercinei praktikai, pavyzdžiui, 
klaidinančiai ar agresyviai veiklai garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose. Be to, 
kadangi Direktyva 2003/33/EB, kuria draud
žiamas cigarečių ir kitų tabako produktų
reklama ir rėmimas spaudoje, informacinės 
visuomenės paslaugose ir radijo programose, 
neprieštarauja 1989 m. spalio 3 d. Tarybos 
direktyvai 89/552/EEB dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstyt
ų nuostatų, susijusių su televizijos programų
transliavimu, derinimo, atsižvelgiant į garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų ypatybes, 
santykis tarp Direktyvos 2003/33/EB ir 
Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos 
įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat. Direktyvos 
2001/83/EB 88 straipsnio 1 dalis, kurioje 
draudžiama visuomenei reklamuoti tam 
tikrus vaistus, taikoma, kaip nurodyta to 
paties straipsnio 5 dalyje, nepažeidžiant 
Direktyvos 89/552/EEB 14 straipsnio; 
santykis tarp Direktyvos 2001/83/EB ir 
Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos 
įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat.

(41) Reikia užtikrinti, kad ši direktyva būtų
nuosekliai susieta su esama Bendrijos teise.
Todėl jei šios direktyvos nuostatos prie
štarauja kito Bendrijos teisės akto, 
reglamentuojančio galimybę teikti garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir jų teikim
ą, nuostatai, pirmenybė turėtų būti 
teikiama šios direktyvos nuostatoms. Taigi 
ši direktyva papildo Bendrijos teisyną. Tod
ėl Direktyva 2005/29/EB, be šia direktyva 
reglamentuojamos praktikos, taikoma nesą
žiningai komercinei praktikai, pavyzdžiui, 
klaidinančiai ar agresyviai veiklai garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose. Be to, 
kadangi Direktyva 2003/33/EB, kuria draud
žiamas cigarečių ir kitų tabako produktų
reklama ir rėmimas spaudoje, informacinės 
visuomenės paslaugose ir radijo programose, 
neprieštarauja 1989 m. spalio 3 d. Tarybos 
direktyvai 89/552/EEB dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstyt
ų nuostatų, susijusių su televizijos programų
transliavimu, derinimo, atsižvelgiant į garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų ypatybes, 
santykis tarp Direktyvos 2003/33/EB ir 
Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos 
įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat. Direktyvos 
2001/83/EB 88 straipsnio 1 dalis, kurioje 
draudžiama visuomenei reklamuoti tam 
tikrus vaistus, taikoma, kaip nurodyta to 
paties straipsnio 5 dalyje, nepažeidžiant 
Direktyvos 89/552/EEB 14 straipsnio; 
santykis tarp Direktyvos 2001/83/EB ir 
Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos 
įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat. Be to, šia 
direktyva nepažeidžiamas būsimas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ant 
maisto produktų pakuočių pateikiamų
teiginių apie mitybą ir poveikį sveikatai.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą reikia patikslinti šios direktyvos ryšį su esama teisine 
sistema.
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Pakeitimas 16
45 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Numatyta 16 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 17
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų
garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau valstyb
ės narės šią veiklą reglamentuoja skirtingai. 
Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos s
ąlygas ir tuo būdu padidinti Europos 
žiniasklaidos pramonės konkurencingumą, 
reikia priimti prekių rodymo programose 
taisykles. Čia pateikiamas prekių rodymo 
programose apibrėžimas taikomas bet kokios 
formos komerciniam garso ir vaizdo prane
šimui, kuriame pateikiama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad jis 
matomas programoje, paprastai už mokestį
ar kitą panašų atlygį. Jam taikomos tokios 
pat, kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai.

46) Prekių rodymas programose –
kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų
garso ir vaizdo kūrinių realybė, tačiau valstyb
ės narės šią veiklą reglamentuoja skirtingai. 
Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos s
ąlygas ir tuo būdu padidinti Europos 
žiniasklaidos sektoriaus konkurencingumą, 
reikia priimti prekių rodymo programose 
taisykles ir tuo pat metu uždrausti paslėptą
reklamą (pvz., prekių integravimą), turint 
mintyje jos neigiamą poveikį vartotojams. 
Prekių rodymo programose apibrėžimas 
taikomas žiniasklaidos paslaugų teikėjo ar 
jo nurodymu pateikiamam bet kokios 
formos komerciniam garso ir vaizdo prane
šimui, kuriame pateikiama nuoroda į prekę, 
paslaugą ar jų prekės ženklą taip, kad jis 
matomas programoje, už mokestį ar be jo ar 
už kitą panašų atlygį. Jam taikomos tokios 
pat, kaip ir reklamai, kokybės taisyklės ir 
apribojimai. Tačiau prekių rodymu 
programose nelaikomi nepriklausomi 
redakciniai sprendimai per daug nesureik
šminant naudoti prekes, kurios yra 
neatskiriama programos dalis ir padeda ją
kurti, pvz., teikiant vaikams skirtas garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugas, naudoti 
firminius prizus, kurie gali skatinti ži
ūrovus dalyvauti programoje ir patirti dėl 
jos malonumą. 

Pagrindimas

Patikslinus prekių rodymo programose taisykles, taip pat turėtų būti uždrausti paslėptos 
reklamos būdai (pvz. prekių integravimas) ir užtikrintas siužeto vientisumas. Tačiau, 
nustatant naują prekių rodymo programose tvarką, neturėtų būti atsitiktinai uždrausti esami 
teisėti programų kūrimo būdai. Pvz., vaikų programose dažnai naudojami prizai (paprastai –
tokios firminės prekės kaip kompaktiniai diskai), kuriais siekiama paskatinti žiūrovus 
dalyvauti programoje ir patirti dėl jos malonumą. Vadovaujantis esamu apibrėžimu vaikams 
skirtose programose būtų uždrausta naudoti firminius prizus (kadangi uždraudžiamas prekių
rodymas programose), ir dėl to sumažėtų vaikams skirtų programų patrauklumas.

Pakeitimas 18
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48A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(48a) Pagrindinių teisių chartijos 25 ir 
26 straipsniuose numatyta neįgaliųjų ir 
pagyvenusių žmonių teisė dalyvauti 
bendruomenės visuomeniniame ir kult
ūriniame gyvenime neatsiejama nuo 
prieinamų garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikimo. Garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų prieinamumas yra 
susijęs su kalba, subtitravimu, garsiniu 
apibūdinimu, garsiniu subtitravimu ir 
suprantamais ekrano meniu, tačiau jais 
neapsiriboja.

Pagrindimas

Vadovaujantis Komisijos įsipareigojimu integruoti neįgalumo aspektus į visas Bendrijos 
politikos priemones, svarbu pateikti aiškią nuorodą į neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
asmenims skirtas chartijos nuostatas. Be to, pateikiamas nebaigtinis prieinamumo aspektų, 
kurie būtini siekiant laikytis chartijos nuostatų, sąrašas.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

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

Šis apibrėžimas netaikomas:

- Direktyvos 98/48/EB 1 straipsnyje apibrė
žtoms informacinės visuomenės 
paslaugoms;
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- paslaugoms, kurias teikiant garso ir 
vaizdo turinio perdavimas yra antraeilės 
reikšmės, o ne pagrindinis paslaugos 
tikslas, ir

- elektroninėms laikraščių ir žurnalų
versijoms.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama direktyvos taikymo sritis nustatant, kad, kaip ir ketinta iš pradžių, ji 
susijusi televizijos ir panašiomis paslaugomis, ir pripažįstama, kad visuotinė žiniasklaida 
skiriasi nuo pritaikytos asmeniniams poreikiams (pvz., vaizdo dienoraščių ar vartotojų
kuriamo turinio). Be to, pakeitimas žiniasklaidos paslaugų teikėjams ir vartotojams užtikrina 
teisinį aiškumą dėl to, kokia tvarka taikoma konkrečioms paslaugoms.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

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

Šis apibrėžimas netaikomas fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kurie tik susieja ar 
perduoda turinį arba siūlo parduoti tokių
paslaugų, už kurias redakcinę atsakomybę
prisiima trečiosios šalys, paketus. 

Pagrindimas

Į direktyvos taikymo sritį nepatenka pasiūlymai, kuriais turinys tik susiejamas, perduodamas 
ar perparduodamas ir už kuriuos žiniasklaidos paslaugų teikėjų redakcinę atsakomybę
prisiima trečiosios šalys.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

c) „televizijos programų transliavimas“ arba 
„televizijos programos“ – linijinė garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslauga, kuriai b
ūdinga chronologinė įvairių programų
seka, ir kai tam tikros programos 
transliavimo laiką pasirenka žiniasklaidos 
paslaugų teikėjas, vadovaudamasis 
nustatytu programų tvarkaraščiu. Įvykio 
transliavimas tiesiogiai pats savaime 
nelaikomas linijinės garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos teikimu;

Pagrindimas

Iš esmės linijinių vaizdo ir garso žiniasklaidos paslaugų ir tradicinių reguliarių transliavimo 
paslaugų pobūdis turėtų būti identiškas. Reguliavimas taikant griežtą televizijai skirtą tvarką
pagrįstas tik tuomet, kai paslaugų teikėjas pateikia programų tvarkaraštį, kurį sudaro kelių
programų chronologinė seka. Tai turi būti aiškiai nurodyta tekste. Tik paslaugos užsakymo 
laikui taikomo apribojimo neužtenka, nes nėra jokio skirtumo, ar atskira programa siūloma 
kaip tiesioginė transliacija, ar – tik pasibaigus programai – kaip užsakomųjų programų (ar u
žsakomųjų vaizdo programų) paslauga. Skirtumas tik techninis. Didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas redakciniam sprendimui, nes, darant įtaką vartotojams ir vykdant išorės kontrolę, 
svarbiausias vaidmuo tenka programų tvarkaraščio sudarymui. Dėl to vartotojai „perkeliami
“ iš vienos programos į kitą; taigi jų bendravimo būdą kontroliuoja paslaugų teikėjas.

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

e) „nelinijinė paslauga“ – garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslauga, kai suteikti tam tikrą
vaizdo ir garso žiniasklaidos paslaugą pagal 
žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą
redaguoto ir įvairaus turinio pasiūlymą
asmeniškai paprašo vartotojas;

Pagrindimas

Tik techninis požiūris, grindžiamas programos perdavimo laiku, prieštarautų technologinio 
neutralumo principui, kurio siekiama direktyvoje. Vartotojui svarbus tik tas laikas, kai jis žiūri 
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programą, o ne techninio perdavimo laikas.

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

f) „komercinis garso ir vaizdo pranešimas“ –
vaizdai, perteikiantys judesį, lydimą arba 
nelydimą garso, kurie perduodami teikiant
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas, 
siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti
prekių ir paslaugų pardavimą ar garsinti 
fizinio arba juridinio asmens, besiverčiančio 
ekonomine veikla, vardą;

Pagrindimas

Norint pasiekti reikiamų rezultatų, reklamos apibrėžimas, kaip ir g bei i punktuose, turi būti 
formuluojamas subjektyviai. Jei tai nebus padaryta, pagal „komercinio garso ir vaizdo prane
šimo“ apibrėžimą tokiu pranešimu bus laikomas kiekvienas prekės ar paslaugos paminėjimas 
dėl redakcinių priežasčių, jei bus objektyviai manoma, kad jis skatina pardavimą, nors to ir 
neketinta daryti. Kita vertus „komerciniu garso ir vaizdo pranešimu“ galėtų būti laikoma 
tikra reklama, jei ji neturėjo jokio poveikio ir todėl objektyviai manoma, kad ji neskatina 
pardavimo, nors to ir siekta. 

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

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

Terminas „transliuotojas“ nebeatitinka padėties, susidariusios pritaikius šią direktyvą prie 
technologinių pokyčių, ir todėl turėtų būti pakeistas.

Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

i) „rėmimas“ – tai pagalba, kurią valstybės ar 
privati įmonė, nedalyvaujanti garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų ar garso ir vaizdo k
ūrinių veikloje, teikia garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugoms finansuoti, 
siekdama išgarsinti savo vardą, prekės ženkl
ą, įvaizdį, veiklą ar produktus;

i) „rėmimas“ – tai pagalba, kurią valstybės ar 
privati įmonė arba fizinis asmuo, 
nedalyvaujantis garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų ar garso ir vaizdo kūrinių veikloje, 
teikia garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
finansuoti, siekdamas išgarsinti savo vardą, 
prekės ženklą, įvaizdį, veiklą ar produktus;

Pagrindimas
Šis pakeitimas užtikrina didesnį teisinį aiškumą: remti gali ir fiziniai asmenys, o 
finansuojama gali būti ir tiesiogiai, ir netiesiogiai.

Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

k) „prekių rodymas programose“ – bet 
kokios formos komercinis garso ir vaizdo 
pranešimas, kuriame žiniasklaidos paslaugų
teikėjo ar jo nurodymu pateikiama 
informacija apie ar nuoroda į prekę, paslaugą
ar jų prekės ženklą taip, kad ji aiškiai rodoma 
garso ir vaizdo paslaugų metu, už mokestį ar 
be jo ar už kitą panašų atlygį.
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Tačiau prekių rodymo programose teisinis 
apibrėžimas netaikomas nepriklausomiems 
redakciniams sprendimams per daug 
nesureikšminant naudoti prekes, kurios yra 
neatskiriama programos dalis ir padeda ją
kurti, pvz., prizus, antraeilius daiktus ir 
rekvizitus.

Pagrindimas

Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjams reikia teisinio aiškumo. Nustatant naują
prekių rodymo programose tvarką, neturėtų būti atsitiktinai uždrausti esami teisėti programų
kūrimo būdai. Pvz., vaikų programose dažnai naudojami prizai (paprastai – tokios firminės 
prekės kaip kompaktiniai diskai), kuriais siekiama paskatinti žiūrovus dalyvauti programoje ir 
patirti dėl jos malonumą. Vadovaujantis esamu apibrėžimu vaikams skirtose programose būtų
uždrausta naudoti firminius prizus (kadangi uždraudžiamas prekių rodymas programose), ir d
ėl to sumažėtų vaikams skirtų programų patrauklumas.

Pakeitimas 27
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

ka) „prekių integravimas“ – prekės ar 
nuorodos į prekę, paslaugą ar jų prekės 
ženklą įtraukimas, už mokestį ar kitą panaš
ų atlygį atliekamas žiniasklaidos paslaugų
teikėjo ar jo nurodymu, į programos siužetą
taip, kad atrodo, jog programa ar jos veik
ėjai prekę propaguoja;

Pagrindimas

Turinys ir reklama turi būti atskirti. Integruoti reklamą į programas jau įprasta Jungtinėse 
Valstijose, ir vis labiau nuogąstaujama, kad tai kenkia programų kokybei. Neturėtume kartoti 
Jungtinių Valstijų klaidų. Europoje turėtume ištarti „ne“ reklamos ir turinio integravimui ir i
šsaugoti bent jau savo siužetų vientisumą.

Pakeitimas 28
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

1 straipsnio kb punktas (naujas) (Direktyva 89/552/EEB)
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kb) „naujienos“ arba „naujienų programos
“ – kasdieninės naujienų, politinės ir
dabartinių įvykių programos, laidos ir ap
žvalgos, taip pat susijusios su mokslu, kult
ūra ir socialiniais klausimais („lengvos 
žinios“);

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo būtinas patikslinimas.

Pakeitimas 29
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

kc) „vaikams skirtos garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos“ – visos vaikams 
skirtos 1 straipsnio a punkte apibrėžtos 
žiniasklaidos paslaugos.

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo būtinas apibrėžimas. 

Pakeitimas 30
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

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 (arba) bendro 
reguliavimo sistemas. Šios sistemos turi būti 
tokios, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių
įgyvendinimą ir jas plačiai remtų pagrindinės 
suinteresuotosios šalys.“
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Pagrindimas

Ne vienas su mobiliuoju ryšiu susijęs pavyzdys rodo, kad direktyvos nuostatas taip pat galima 
veiksmingai įgyvendinti pasinaudojant savireguliavimu. Todėl šio pasiūlymo 
25 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad bendras reguliavimas ir savireguliavimas gali 
atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant vartotojų apsaugą ir į abu iš jų reikėtų atsižvelgti, visų
pirma turint mintyje „geresnio reguliavimo“ aspektą. 

Pakeitimas 31
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3b straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

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

1. Priklausomai nuo kitų tam tikrų
transliuotojų sutarčių, valstybės narės gali u
žtikrinti, kad kitose valstybėse narėse įsik
ūrusiems įstatymuose numatytas licencijas 
turintiems transliuotojams nebūtų atimta 
galimybė sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis bei už pagrįst
ą atlygį gauti trumpus didelės visuomeninės 
svarbos renginių, transliuojamų jų
jurisdikcijai priklausančio transliuotojo, 
naujienų pranešimus. 

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

Pagrindimas

Teisę į trumpus pranešimus paprastai reglamentuoja dvišaliai susitarimai, ir tai turėtų būti 
pripažinta direktyvos tekste. Suteikiant neribojamą galimybę naudotis transliuotojo signalu, 
kyla didelių su autorių teisėmis susijusių problemų ir pažeidžiamos transliuotojų ir (arba) 
teisių turėtojų turtinės teisės. Transliuojas nebūtinai turi transliavimo kitose ES valstybėse 
narėse teises. 

Kadangi valstybės narės pasirinko skirtingus būdus užtikrinti teisę į informaciją, šioje 
direktyvoje turėtų būti pateikiama neutrali nuostata, pagal kurią valstybėms narėms būtų leid
žiama pasirinkti teisines priemones perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę.
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Pakeitimas 32
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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 iš
perduodančio transliuotojo programų, 
nurodydami bent šaltinį.

Pagrindimas

Pakeitimas neturi įtakos lietuvių k. variantui.

Pakeitimas 33
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

(c) žiniasklaidos paslaugų teikėjo rekvizitus, 
įskaitant jo elektroninio pašto ar tinklavietės 
adresą, kurie padėtų su juo greitai, tiesiogiai 
bei efektyviai susisiekti;

(c) žiniasklaidos paslaugų teikėjo rekvizitus, 
įskaitant jo elektroninio pašto ar tinklavietės 
adresą, kurie padėtų su juo greitai, tiesiogiai 
bei efektyviai susisiekti;

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas, neturintis įtakos lietuvių k. versijai.

Pakeitimas 34
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3c straipsnio d punktas (Direktyva 89/552/EEB)

d) kai taikoma, informaciją apie 
kompetentingą reguliavimo instituciją.

d) kai taikoma, informaciją apie tinkamą
priežiūros instituciją.

Pagrindimas
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Siekiant teisinio aiškumo būtinas patikslinimas.

Pakeitimas 35
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, kai įmanoma, tinkamomis 
priemonėmis ir gerbdami skirtingų
platinimo rinkų konkurenciją, skatintų
galimybes kurti Europos kūrinius, apibrėžtus 
6 straipsnyje, ir su jais susipažinti.

Pagrindimas

Taip pat egzistuoja konkurencija su įprastais platinimo kanalais, kurie neįpareigoti skatinti 
Europos kūrinių. Siekiant sukurti vienodas sąlygas reikia atsižvelgti į visumą ir būti atsargiais 
siūlydami naujus įsipareigojimus.

Pakeitimas 36
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

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.

3. Ne vėliau kaip ketvirtų metų po šios 
direktyvos priėmimo pabaigoje, o paskui kas 
dvejus metus valstybės narės pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytos priemonės 
įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpis geriau atitinka visą planą. Treji metai yra perilgai atsižvelgiant į
spartų naujų paslaugų vystymąsi.
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Pakeitimas 37
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

4. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir atsižvelgdama į rinkos ir 
technologijų pažangą, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 1 dalies 
taikymo ataskaitą.

4. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir atsižvelgdama į rinkos ir 
technologijų pažangą ir į kultūrinės įvairov
ės tikslą, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai 1 dalies taikymo 
ataskaitą.

Pagrindimas

Kaip teigiama Komisijos aiškinamajame memorandume (ir 3 konstatuojamoje dalyje), garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų svarbios ne tik ekonominei ir technologinei raidai, bet ir 
demokratijai ir kultūrinei įvairovei.

Pakeitimas 38
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

d) draudžiami bet kokie komerciniai garso ir 
vaizdo pranešimai ir teleparduotuvės, skirtos 
cigarečių ir kitų tabako produktų reklamai;

d) draudžiami bet kokie komerciniai garso ir 
vaizdo pranešimai, skirti cigarečių ir kitų
tabako produktų reklamai;

Pagrindimas

Savaime suprantamas.

Pakeitimas 39
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3g straipsnio f punktas (Direktyva 89/552/EEB)
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(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 pasitik
ėjimu 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 pasitik
ėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis 
arba be reikalo nerodo į pavojingą padėtį
patekusių nepilnamečių.

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas.

Pakeitimas 40
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 nepilnameči
ų 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 
komerciniuose pranešimuose nepilnamečiai 
negali būti tiesiogiai arba netiesiogiai
skatinami pirkti gaminį ar paslaugą, įtikinti 
savo tėvus ar kitus asmenis, kad šie nupirktų
reklamuojamus gaminius ar paslaugas, 
nesinaudojama ypatingu nepilnamečių pasitik
ėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis 
arba nerodomi į pavojingą padėtį patekę
nepilnamečiai, ne bent tai būtų daroma 
mokymo tikslais.

Pagrindimas

Žodžių junginys „be reikalo“ nelabai tikslus ir nesuteikia teisinio aiškumo.
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Pakeitimas 41
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

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

1. Prekių integravimas apskritai turi būti u
ždraustas. Prekių rodymas kitose, nei 
meninėse, į jas panašiose ir sporto 
programose, turi būti uždraustas. Žinios ir 
naujausios žinios, religinės programos 
neturi būti remiamos.

Jei leidžiama, remiamos garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos ir paslaugos, kuriose 
įtrauktas prekių rodymas programose,
atitinka šiuos reikalavimus:

Pagrindimas

Turinys ir reklama turi būti atskirti. Integruoti reklamą į programas jau įprasta Jungtinėse 
Valstijose, ir vis labiau nuogąstaujama, kad tai kenkia programų kokybei. Neturėtume kartoti 
Jungtinių Valstijų klaidų. Europoje turėtume ištarti „ne“ reklamos ir turinio integravimui ir i
šsaugoti bent jau savo siužetų vientisumą.

Pakeitimas 42
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3h straipsnio 1 dalies ab pastraipa (nauja) (Direktyva 89/552/EEB)

(ba) jose draudžiamas prekių rodymas, per 
daug jas sureikšminant. „Per daug sureik
šminti“ reiškia pakartotinai rodyti tam tikr
ą firminį ženklą, prekę ar paslaugą arba 
netinkamai ją pristatyti, atsižvelgiant į
programos, kurioje ji rodoma, turinį. 

Pagrindimas

Savo aiškinamajame komunikate dėl tam tikrų reklamos nuostatų aspektų „Televizijos be sien
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ų“ direktyvoje (2004/C 102/02) Komisija pateikė „nereikalingo sureikšminimo“ kriterij
ų siekiant padėti nacionalinėms įstaigoms atskirti paslėptą reklamą nuo teisėto prekių, 
paslaugų, firminių ženklų ir ekonomikos dalyvių minėjimo. Nereikalingo sureikšminimo 
kriterijus buvo panaudotas daugelyje valstybių narių žiūrovų interesams apsaugoti.
Nereikalingo sureikšminimo kriterijaus įtraukimas į Direktyvos tekstą padės suteikti teisinį ai
škumą, paaiškins kaip pristatyti produktus mažiausiai įkyriu būdu ir užtikrinti, kad 
nepageidautinos prekių rodymo formos, pvz., produktų integravimas nebus panaudojamas 
Europoje rengiamose programose.

Pakeitimas 43
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3h straipsnio 1 dalies c pastraipa (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, prad
žioje, 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, prad
žioje, 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
transliuotojo parengtose arba užsakytose 
programose turi būti aiškiai informuojama 
pradžioje ir (arba) programos metu, kad neb
ūtų klaidinamas žiūrovas.

Pagrindimas

Reikalingas atsakomybės paaiškinimas.

Pakeitimas 44
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

3h straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)
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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. Taip pat garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugose, žiniasklaidos 
paslaugų teikėjo užsakytose arba 
parengtose programose neturi būti rodomi 
tabako produktai ar cigaretės arba įmonių, 
kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų
tabako produktų gamyba ar pardavimas, 
produktai.

Pagrindimas

Būtinas atsakomybės paaiškinimas.

Pakeitimas 45
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

4. Žinios, naujausios žinios, religinės 
programos ir dokumentiniai filmai neturi b
ūti remiami ir juose draudžiamas prekių
rodymas programose. Prekių rodymas 
draudžiamas vaikams skirtose garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Numatyta 41 pakeitime.

Pakeitimas 46
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

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

3ha straipsnis
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Prieinamumas
1. Valstybės narės užtikrina, kad žmonės su 
negalia turėtų galimybes naudotis garso ir 
vaizdo pasalugomis, priklausančiomis jų
jurisdikcijai.  

2. Kas dvejus metus valstybės narės 
pateikia Komisijai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Šioje ataskaitoje pateikiami statistiniai 
duomenys apie pažangą, siekiant 
prieinamumo 1 straipsnyje nurodyta 
prasme, priežastys, dėl kurių nepavyko 
pasiekti pažangos, patvirtintos arba 
planuojamos priemonės pažangai pasiekti.

Pagrindimas

Garso ir vaizdo paslaugų prieinamumas itin svarbus, kad vidaus rinka tinkamai funkcionuotų
(konstatuojamuoji dalis 30). Žmonės su negalia ir (arba) vyresnio amžiaus žmonės, kuriems 
labai svarbus prieinamumas, sudaro didelę garso ir vaizdo paslaugų vartotojų dalį. Klausos 
tyrimų instituto duomenimis, virš 81 mln. europiečių prarado klausą; be to, virš 30 mln. 
europiečių prarado regėjimą arba turi regėjimo sutrikimų. Studijos parodė, kad dauguma 
žmonių su negalia arba vyresnio amžiaus žmonių žiūri televiziją. Tai rinka, kurios poreikius 
reikia tenkinti. Įpareigojimas teikti prieinamas žinasklaidos paslaugas be abejonės skatintų
sveiką paslaugų teikėjų konkurenciją ir vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 47
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTAS

10 straipsnis (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 atskiriamos nuo 
programos turinio. Neapribojant naujų
reklamos technologijų naudojimo, 
televizijos reklama ir teleparduotuvė optin
ėmis ir (arba) akustinėmis priemonėmis visi
škai atskiriamos nuo kitų programos dalių, 
arba joms suteikiama atskira erdvė.



PE 374.499v01-00 34/34 PA\620957LT.doc

LT

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

Pagrindimas

Taisyklė, kad atskiri reklamos ir teleparduotuvės intarpai, išskyrus sporto programose, lieka i
šimtimi, dirbtinai apribotų transliuotojų galimybę kartu su žiūrovais išbandyti naujas lanks
čias pertraukų schemas. Naujausi tyrimai parodė, kad žiūrovams labiau patinka trumpi 
reklamos intarpai, nei ilgos komercinių pranešimų sekos, kadangi jie ne tokie įkyrūs.

Pakeitimas 48
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. 

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 30
minučių.  

Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

Reklama ar teleparduotuvė neturi būti 
įterpiama transliuojant religines apeigas.“

Pagrindimas

35 minučių taisyklės įvedimas neišvengiamai pakenktų tiems, kurie investuoja į šiuos mažiau 
pelningus žanrus. Kadangi daugelio žinių ir programų vaikams trukmė ne ilgesnė kaip 30 
minučių, reklama šiose programose būtų veiksmingai panaikinta. Tai sumažintų investicijų į
žinias ir vaikų programas, ypač originalias Europos laidas, patrauklumą. Todėl reikia i
šlaikyti 30 minučių taisyklę, kuri yra labai svarbi šių žanrų finansiniam gyvybingumui. 

Pakeitimas 49
1 STRAIPSNIO 13 PUNKTAS

18 straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/552/EEB)
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2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo 
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis tiesiogiai 
susijusiems elementams, rėmimo prane
šimams ir prekių rodymui programose.“

2. 1 dalis netaikoma paties transliuotojo ir 
kitų žiniasklaidos paslaugų teikėjų, 
priklausančių tai pačiai įmonių grupei,
pranešimams apie savo programas ir 
pagalbiniams su tomis programomis tiesiogiai 
susijusiems elementams, rėmimo prane
šimams ir prekių rodymui programose.“

Pagrindimas

Nėra pagrindo jų neįtraukti.

Amendment 50
ARTICLE 1, POINT 14

Article 18a (Directive 89/552/EEC)

18a straipsnis išbraukiamas. Komerciniai garso ir vaizdo pranešimai turi 
būti aiškiai atskiriami optinėmis ir akustin
ėmis priemonėmis kaip teleparduotuvės ir j
ų bendra trukmė negali viršyti 6 valandų
per dieną. 

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyme išbraukius 18a straipsnį panaikinamas teleparduotuvėms 
nustatytas laiko apribojimas, tai gali sukelti pavojų ir nepadeda pasiekti šios Direktyvos tiksl
ų. Dar svarbiau yra tai, kad visiškai laisvas laiko teleparduotuvėms skyrimas žiniasklaidoje 
leistų įtartiniems dalyviams ir nesąžiningiems prekiautojams juo pasinaudoti, tai panaikintų
teigiamus rezultatus, kurių jau pasiekta pramonėje dėl solidžių savireguliavimo programų ir t
ęstinio aukščiausių standartų skatinimo. Ši priemonė galėtųpakenkti Europos teleparduotuvių
pramonės pastangas siūlyti aukščiausius standartus vartotojams.

Pakeitimas 51
1 STRAIPSNIO 17 PUNKTAS

20 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)
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Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, valstyb
ės 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 valstybi
ų narių visuomenė, transliavimo arba dėl 
programų, kurios neturi didelio poveikio 
atsižvelgiant į jų auditorijos dalį, 
transliavimo.

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

Pagrindimas

Neaiški formuluotė, dėl kurios gali kilti problemų: apie kokias programas eina kalba? Kaip 
galima nustatyti poveiki auditorijos dalims? Kaip nuspręsti, ar programa siūloma tik vienos 
valstybės teritorijai?

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, reikėtų patikslinti „televizijos programos“ ir išbraukti 
„kurios neturi...“.

Pakeitimas 52
1 STRAIPSNIO 22 PUNKTAS

26 straipsnis (Direktyva 89/552/EEB)

Ne vėliau kaip […], o vėliau – kas du 
metus Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui šios direktyvos 
su pakeitimais taikymo ataskaitą ir, jei 
reikia, teikia pasiūlymus, kurie padėtų ją
suderinti su pokyčiais garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų srityje, ypač atsi
žvelgiant į technologijų pažangą ir 
sektoriaus konkurencingumą.“
.”

Ne vėliau kaip [praėjus 5 metams po šios 
Direktyvos įsigaliojimo], o vėliau – kas du 
metus Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui šios direktyvos su 
pakeitimais taikymo ataskaitą, ypač atsi
žvelgiant į 3 straipsnio f(1) punkto ir 3 
straipsnio naujo (h) a punkto priemonių
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikia pasiūlymus, 
kurie padėtų ją suderinti su pokyčiais garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų srityje, ypač
atsižvelgiant į technologijų pažangą ir 
sektoriaus konkurencingumą ir skatintų kult
ūrinę įvairovę.“
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Pakeitimas 53
3 STRAIPSNIS

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki , įgyvendina šią direktyvą. Jos praneša 
Komisijai tokių nuostatų tekstus ir tų nuostat
ų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per [du 
metus] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
kuriais įgyvendinama ši direktyva. Jos prane
ša Komisijai tokių nuostatų tekstus ir tų
nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos 
lentelę.

Pagrindimas

Komisijos tekste nebuvo paminėtas šios Direktyvos perkėlimo terminas. Greitas 
įgyvendinimas pageidautinas siekiant užtikrinti garso ir vaizdo paslaugų vidaus rinkos veikim
ą ir vienodas sąlygas visiems žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Praėjus 2 metams po 
Direktyvos įgyvendinimo valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl tam tikrų šios 
Direktyvos nuostatų įgyvendinimo priemonių. panašiai, Komisija pateikia ataskaitą Tarybai 
ir Parlamentui apie šios Direktyvos taikymą praėjus 3 metams po įgyvendinimo (arba 5 
metams po jos įsigaliojimo).


