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Amendamentul 1
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. salută faptul că marea majoritate a 
statelor membre au aplicat cu succes 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale și îndeamnă celelalte state 
membre să pună rapid în aplicare această 
directivă;

Or. es

Amendamentul 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. salută aplicarea de către statele 
membre a normelor pieței unice, în 
special în ceea ce privește libera circulație 
a serviciilor mass-media audiovizuale și 
principiul țării de origine, astfel cum este 
descris la articolul 2 din 
Directiva 2010/13/UE;

Or. fr

Amendamentul 3
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că menținerea diversității 
ofertelor și a furnizorilor reprezintă
obiectivul principal al reglementării 
media;

Or. de

Amendamentul 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că statele membre trebuie să 
garanteze accesul gratuit la serviciile 
mass-media audiovizuale;

2. consideră că statele membre trebuie să 
garanteze accesul la serviciile mass-media 
audiovizuale;

Or. fr

Amendamentul 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că diversitatea culturală 
și crearea de opere de artă trebuie să se 
numere printre drepturile inalienabile la 
libertatea de exprimare și de informare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 6
Emma McClarkin
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
transpunerea întârziată a Directivei 
SMAV care are ca obiectiv asigurarea 
siguranței juridice pe piața unică, alături 
de conservarea diversității culturale, 
protecția consumatorilor și garantarea 
pluralismului mediatic în legislațiile 
naționale; îndeamnă statele membre care 
încă nu și-au adaptat legislația să o facă 
în cel mai scurt timp posibil;

Or. en

Amendamentul 7
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale cuprinde deja 
criterii care au drept obiectiv promovarea 
operelor europene ale producătorilor 
independenți de către statele membre;

Or. de

Amendamentul 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că organismele de 
radiodifuziune televizată trebuie să 

eliminat
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rezerve 10% din propriul timp de emisie 
sau din propriul buget de programare 
operelor europene create de producători 
independenți, inclusiv transmisiilor video 
la cerere;

Or. fr

Amendamentul 9
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că organismele de 
radiodifuziune televizată trebuie să 
rezerve 10% din propriul timp de emisie 
sau din propriul buget de programare
operelor europene create de producători 
independenți, inclusiv transmisiilor video 
la cerere;

4. consideră satisfăcătoare aplicarea 
articolului 17 din directiva referitoare la 
timpul mediu de emisie pentru operele
europene și încurajează statele membre să 
depășească nivelul minim, dacă este 
posibil;

Or. en

Amendamentul 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, 
nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, 
nu ar trebui difuzată publicitate 
dăunătoare, astfel cum este descrisă la 
articolul 9 din Directiva 2010/13/UE; la 
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practici în domeniu din diferite țări; elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări; 
încurajează Comisia Europeană să 
actualizeze în 2013 comunicarea sa 
interpretativă referitoare la publicitatea 
televizată, ținând cont de experiența 
acumulată în cadrul Platformei de 
acțiune a Uniunii Europene pentru dietă 
și al Forumului european privind alcoolul 
și sănătatea;

Or. fr

Amendamentul 11
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, 
nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări;

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; își 
exprimă, totuși, îngrijorarea cu privire la 
faptul că limita de 12 minute este 
încălcată cu regularitate; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare; la elaborarea viitoarelor reforme 
ale cadrului legislativ, recomandă 
analizarea bunelor practici în domeniu din 
diferite țări;

Or. en

Amendamentul 12
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, 
nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări;

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, care nu sunt efectiv reclame și 
care pot crea confuzii în rândul 
consumatorilor, insistând asupra faptului 
că, în timpul programelor pentru tineri și 
copii, nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări;

Or. es

Amendamentul 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare și a teleshoppingului nu trebuie 
să depășească 12 minute pe oră; subliniază 
necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această 
limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, 
nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului 
legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări;

5. consideră că proporția spoturilor 
publicitare de televiziune și a 
teleshoppingului nu trebuie să depășească 
12 minute pe oră; subliniază necesitatea de 
a monitoriza formatele comerciale utilizate 
pentru a evita această limitare, insistând 
asupra faptului că, în timpul programelor 
pentru tineri și copii, nu ar trebui difuzată 
publicitate; la elaborarea viitoarelor 
reforme ale cadrului legislativ, recomandă 
analizarea bunelor practici în domeniu din 
diferite țări;

Or. fr

Amendamentul 14
María Irigoyen Pérez
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că dezvoltarea tehnică 
datorată diferențelor dintre serviciile 
liniare și cele neliniare este din ce în ce 
mai neclară, prin urmare solicită să se 
adopte măsuri în vederea actualizării 
legislației în vigoare;

Or. es

Amendamentul 15
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că a sporit semnificativ 
accesul la canale și posibilitatea de 
alegere a serviciilor audiovizuale; 
subliniază că, pentru realizarea unei 
veritabile piețe unice digitale în Europa, 
sunt necesare în continuare eforturi în 
vederea îmbunătățirii educației mediatice 
în rândul cetățenilor și consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 16
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că lipsa de claritate a 
termenului „platformă” impune luarea unor 

6. consideră că lipsa de claritate a 
termenului „platformă” impune eventual 
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măsuri de consolidare a certitudinii juridice 
în ceea ce privește includerea furnizorilor 
de platforme, a furnizorilor de conținut și 
a altor operatori de servicii mass-media 
audiovizuale care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive;

luarea unor măsuri de consolidare a 
certitudinii juridice în ceea ce privește 
includerea furnizorilor de platforme și a 
altor operatori de servicii mass-media 
audiovizuale care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive;

Or. de

Amendamentul 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că lipsa de claritate a 
termenului „platformă” impune luarea 
unor măsuri de consolidare a certitudinii 
juridice în ceea ce privește includerea 
furnizorilor de platforme, a furnizorilor 
de conținut și a altor operatori de servicii 
mass-media audiovizuale care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive;

6. reiterează abordarea adoptată în cadrul 
considerentului 24 din 
Directiva 2010/13/UE care interpretează 
într-o manieră dinamică noțiunea de 
„program”, ținând cont de evoluția 
difuziunii televizate, pentru a evita 
disparitățile în ceea ce privește libera 
circulație și concurența și pentru a 
răspunde așteptărilor privind protecția 
legislativă a publicului vizat;

Or. fr

Amendamentul 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. susține abordarea 
Directivei 2010/13/UE care încurajează 
introducerea regimurilor de 
coreglementare și/sau autoreglementare, 
astfel cum sunt menționate la articolul 4 
alineatul (7);
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Or. fr

Amendamentul 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că, la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale și la utilizarea 
dispozitivelor aferente trebuie să se țină 
seama de dreptul la facilitatea utilizării și 
consumului acestora; trebuie să se clarifice 
conceptul de „servicii de televiziune” și să 
se asigure accesul deplin și echitabil;

7. subliniază că, la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale și la utilizarea 
dispozitivelor aferente trebuie să se țină 
seama de facilitatea utilizării și consumului 
acestora; trebuie să se clarifice conceptul 
de „servicii de televiziune” și conceptul de 
„program” pentru asigurarea 
accesibilității depline și echitabile a 
acestor servicii și a unor reguli egale 
pentru furnizorii de programe din cadrul 
pieței unice;

Or. fr

Amendamentul 20
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. sprijină ferm o abordare neutră din 
punct de vedere tehnologic având în 
vedere evoluția modelelor de vizionare și 
de furnizare, astfel încât să se faciliteze o 
mai mare posibilitate de alegere pentru 
consumatori; în acest sens, solicită o 
evaluare completă a impactului situației 
actuale asupra pieței și a cadrului 
legislativ;

Or. en
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Amendamentul 21
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. ia act de faptul că, prin noile tendințe 
tehnice, de exemplu reunirea diferitelor 
servicii de conținuturi în platformele de 
tipul „televiziune conectată”, se poate 
ajunge la denaturarea concurenței între 
serviciile liniare și cele neliniare, care 
îndeplinesc condiții de reglementare 
extrem de diferite; solicită, prin urmare, 
Comisiei să verifice dacă, în acest context, 
Directivele 2010/13/UE și 2000/31/CE ar 
trebui supuse unei reexaminări.

Or. de


