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BG Единство в многообразието BG 

27.9.2018 A8-0192/85 

Изменение  85 

Джонатан Булък 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0192/2017 

Сабине Ферхайен 

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

аа) „услуга на платформа за 

споделяне на видеоклипове“ означава 

услуга по смисъла на членове 56 и 57 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, която отговаря на 

следните изисквания: 

заличава се 

(i) услугата се изразява в 

съхраняването на голямо количество 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, за които 

доставчикът на платформата за 

споделяне на видеоклипове не носи 

редакционна отговорност; 

 

(ii) структурата на съхраняваното 

съдържание се определя от 

доставчика на услугата, включително 

чрез автоматични средства или 

алгоритми, по-специално чрез 

хостинг, показване, маркиране и 

секвенциране; 

 

(iii) основната цел на услугата или на 

отделима част от нея е посветена на 

осигуряването на предавания и 

генерирани от потребители 

видеоклипове за широката 

общественост с цел информиране, 

забавление или образоване; 

 

(iv) услугата се предоставя чрез 

мрежи за електронни комуникации по 

смисъла на член 2, буква а) от 
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Директива 2002/21/ЕО. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

27.9.2018 A8-0192/86 

Изменение  86 

Джонатан Булък 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0192/2017 

Сабине Ферхайен 

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 15 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Член 13 се заменя със следното: заличава се 

„Член 13  

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуалните 

медийни услуги по заявка под тяхна 

юрисдикция гарантират най-малко 20 

% дял за европейски произведения в 

своя каталог и гарантират 

рекламата на тези произведения. 

 

2. Държавите членки може да 

изискват от доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги по 

заявка под тяхна юрисдикция да 

допринасят финансово за 

производството на европейски 

произведения, включително чрез преки 

инвестиции в съдържание и вноски в 

национални фондове. Държавите 

членки могат да изискват от 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги по заявка, насочени 

към аудиторията на тяхна 

територия, но установени в други 

държави членки, да правят такива 

вноски. В такъв случай финансовото 

участие се основава само на 

приходите, реализирани в целевите 

държави членки. Ако държавата 

членка, в която е установен 

доставчикът, налага финансов 
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принос, тя трябва да вземе предвид 

всички финансови вноски, наложени 

от целевите държави членки. Всяко 

финансово участие е в съответствие 

с правото на Съюза, по-конкретно с 

правилата за държавна помощ. 

3. Държавите членки докладват на 

Комисията не по-късно от [дата — 

не по-късно от три години след 

приемането] и на всеки две години 

след това относно изпълнението на 

параграфи 1 и 2. 

 

4. Въз основа на предоставена от 

държавите членки информация и на 

независимо проучване Комисията 

докладва пред Европейския парламент 

и пред Съвета относно прилагането 

на параграфи 1 и 2, като взема 

предвид пазарните и технологични 

новости и целта за културно 

многообразие. 

 

5. Държавите членки не прилагат 

изискванията, предвидени в 

параграфи 1 и 2, за доставчици с 

малък оборот или малобройна 

аудитория, или за доставчици, които 

са малки и микропредприятия. 

Държавите членки могат да не 

прилагат тези изисквания в случаите, 

когато те биха били невъзможни или 

необосновани поради естеството или 

темата на аудиовизуалните медийни 

услуги по заявка.“; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Изменение  87 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0192/2017 

Сабине Ферхайен 

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква г а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-a) в параграф 1 се добавя следната 

буква га): 

 „га) забраняват се всички форми на 

аудио-визуални търговски съобщения, 

които съдържат и/или насърчават 

хазарта, игрите със залагания и 

събирането на залози;“ 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт, която не е посочена в 

предложението на Комисията. 
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BG Единство в многообразието BG 

27.9.2018 A8-0192/88 

Изменение  88 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0192/2017 

Сабине Ферхайен 

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 10 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) В член 10 се вмъква следният 

параграф 2а: 

 „2а. Аудио-визуалните медийни услуги 

или предавания не се спонсорират от 

предприятия, чиято основна дейност 

е в областта на хазарта, игрите със 

залагания и събирането на залози.“; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт, която не е посочена в 

предложението на Комисията. 

 


