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27.9.2018 A8-0192/85 

Pakeitimas 85 

Jonathan Bullock 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Direktyva 2010/13/ES 

1 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

aa) vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslauga – tai 

paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 

straipsniuose, kuri atitinka tokius 

reikalavimus: 

Išbraukta. 

i) paslauga – tai didelio kiekio programų 

ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, 

kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro 

naudojimo platformos paslaugų teikėjas 

neturi redakcinės atsakomybės, 

saugojimas; 

 

ii) laikomo turinio organizavimą nustato 

paslaugų teikėjas, be kita ko, 

automatinėmis priemonėmis arba 

algoritmais, konkrečiai, užtikrindamas 

prieglobą ir rodymą, įdiegdamas žymas ir 

nustatydamas seką; 

 

iii) pagrindinis paslaugos arba nuo jos 

atsiejamos dalies tikslas yra teikti 

plačiajai visuomenei programas ir 

vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą 

informavimo, pramogų ar švietimo 

tikslais; 

 

iv) paslauga teikiama elektroninių ryšių 

tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 

2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Pakeitimas 86 

Jonathan Bullock 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 

Direktyva 2010/13/ES 

13 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) 13 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta. 

„13 straipsnis  

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 20 

proc. savo katalogų sudarytų iš Europos 

kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių 

pastebimumą. 

 

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 

jurisdikcijose veikiantys užsakomųjų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos 

kūrinių gamybos, be kita ko, tiesioginėmis 

investicijomis į turinį ir įnašais į 

nacionalinius fondus. Valstybės narės gali 

reikalauti, kad tokius įnašus mokėtų 

užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai, kurie orientuojasi į jų 

nacionalines auditorijas, nors yra įsisteigę 

kitose valstybėse narėse. Šiuo atveju 

finansinis įnašas grindžiamas tik 

pajamomis, gautomis valstybėse narėse, į 

kurias orientuotas paslaugų teikėjas. Jei 

valstybė, kurioje įsisteigęs paslaugų 

teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji 

atsižvelgia į visus finansinius įnašus, 

kurie nustatyti valstybėse narėse, į 

kuriuos jis orientuotas. Bet koks 

finansinis įnašas turi atitikti Sąjungos 
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teisę, ypač valstybės pagalbos taisykles. 

3. Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip 

per trejus metus nuo priėmimo] ir vėliau 

kas dvejus metus valstybė narė pateikia 

Komisijai 1 ir 2 dalių įgyvendinimo 

ataskaitą. 

 

4. Remdamasi valstybių narių pateikta 

informacija ir nepriklausomu tyrimu, 

atsižvelgdama į rinką, technologijų 

pažangą ir kultūrinės įvairovės skatinimo 

tikslą, Komisija pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai 1 ir 2 dalių 

taikymo ataskaitą. 

 

5. Nuo 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų 

valstybės narės atleidžia paslaugų 

teikėjus, kurių apyvarta arba auditorija 

maža, jei tai mažos įmonės ir 

mikroįmonės. Valstybės narės gali nekelti 

tokių reikalavimų tais atvejais, kai jie 

neįgyvendinami arba nepagrįsti dėl 

audiovizualinės žiniasklaidos užsakomųjų 

paslaugų pobūdžio ar temos.“; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Pakeitimas 87 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) 1 dalyje įrašomas šis da punktas: 

 „da) draudžiami visų rūšių komerciniai 

audiovizualiniai pranešimai, kuriuose 

vaizduojami ir (arba) kuriais skatinami 

azartiniai lošimai, žaidimai ir lažybos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą, kuri Komisijos pasiūlyme 

nenurodoma. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Pakeitimas 88 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas) 

Direktyva 2010/13/ES 

10 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a) Į 10 straipsnį įterpiama ši 2a dalis: 

 „2a. Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų arba programų negali remti 

įmonės, kurių pagrindinė veikla yra 

azartiniai lošimai, žaidimai ir lažybos;“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą, kuri Komisijos pasiūlyme 

nenurodoma. 

 


