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27.9.2018 A8-0192/85 

Poprawka  85 

Jonathan Bullock 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

aa) »usługa platformy udostępniania 

plików wideo« oznacza usługę określoną 

w art. 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, która spełnia 

następujące kryteria: 

skreśla się 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

dużej ilości audycji lub filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika, za które 

dostawca platformy udostępniania plików 

wideo nie ponosi odpowiedzialności 

redakcyjnej; 

 

(ii) dostawca usługi decyduje o sposobie 

porządkowania przechowywanych treści, 

w tym automatycznie lub za pomocą 

algorytmów, w szczególności poprzez 

hosting, wyświetlanie, opatrywanie 

znacznikami i ustalanie kolejności; 

 

(iii) podstawowym celem usługi lub jej 

dającej się oddzielić części jest 

dostarczanie audycji i filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika ogółowi 

odbiorców w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych; 

 

(iv) usługa jest udostępniana za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a) 

dyrektywy 2002/21/WE.”; 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Poprawka  86 

Jonathan Bullock 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15) art. 13 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

Artykuł 13  

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie podlegający ich 

jurysdykcji zapewniali co najmniej 20 % 

udział utworów europejskich w ich 

katalogu i wyeksponowanie tych utworów. 

 

2. Państwa członkowskie mogą 

zobowiązać dostawców audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie 

podlegających ich jurysdykcji do 

wnoszenia wkładu finansowego w 

produkcję utworów europejskich, w tym 

poprzez bezpośrednie inwestycje w treści 

lub składki na fundusze krajowe. Państwa 

członkowskie mogą zobowiązywać do 

wnoszenia takiego wkładu finansowego 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie, którzy mają 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

lecz kierują swoją ofertę do odbiorców na 

ich terytorium. W takim przypadku 

wysokość wkładu finansowego ustala się 

wyłącznie na podstawie przychodów 

generowanych w państwie członkowskim, 

do którego kierowana jest oferta. Jeżeli 

państwo członkowskie, w którym dostawca 

ma siedzibę, nakłada obowiązek 
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wnoszenia wkładu finansowego, powinno 

ono uwzględnić wszelkie obowiązki 

dotyczące wkładów finansowych nałożone 

przez państwa członkowskie, do których 

kierowana jest oferta. Wkład finansowy 

musi być zgodny z prawem unijnym, w 

szczególności z przepisami dotyczącymi 

pomocy państwa. 

3. Nie później niż do dnia [data - nie 

później niż trzy lata po przyjęciu], a 

następnie co dwa lata państwa 

członkowskie składają Komisji 

sprawozdania z wdrożenia ust.1 i 2. 

 

4. W oparciu o informacje przekazane 

przez państwa członkowskie oraz 

niezależną analizę Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie dotyczące stosowania ust. 1 

i 2, uwzględniając przy tym rozwój rynku i 

technologii oraz cel, jakim jest 

różnorodność kulturowa. 

 

5. Państwa członkowskie odstępują od 

wymogów określonych w ust. 1 i 2 w 

przypadku dostawców o niskich obrotach i 

małej liczbie odbiorców, a także w 

przypadku małych przedsiębiorstw i 

mikroprzedsiębiorstw. Państwa 

członkowskie mogą także odstąpić od tych 

wymagań w przypadkach, gdy byłyby one 

niewykonalne lub nieuzasadnione ze 

względu na charakter bądź temat 

audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie.”; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Poprawka  87 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) w ust. 1 dodaje się lit. da) 

w brzmieniu: 

 „da) zakazane są wszelkie formy 

handlowych przekazów audiowizualnych, 

które prezentują lub promują gry 

hazardowe, gry i przyjmowanie 

zakładów;”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie, do którego nie ma odniesienia we wniosku 

Komisji. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Poprawka  88 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) w art. 10 dodaje się ust. 2a 

w brzmieniu: 

 „2a. Audiowizualne usługi medialne i 

audycje nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność obejmuje gry hazardowe, gry i 

przyjmowanie zakładów.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie, do którego nie ma odniesienia we wniosku 

Komisji. 

 


