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27.9.2018 A8-0192/85 

Amendamentul  85 

Jonathan Bullock 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) «serviciu de platformă de partajare 

a materialelor video» înseamnă un 

serviciu, astfel cum este definit la 

articolele 56 și 57 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, care 

îndeplinește următoarele cerințe: 

eliminat 

(i) serviciul constă în stocarea unui volum 

mare de programe sau de materiale video 

generate de utilizatori, pentru care 

furnizorul platformei de partajare a 

materialelor video nu are responsabilitate 

editorială; 

 

(ii) organizarea conținutului stocat este 

stabilită de către furnizorul serviciului, 

inclusiv prin mijloace automate sau 

algoritmi, în special prin hosting, afișare, 

marcare și secvenționare; 

 

(iii) în cazul în care scopul principal al 

serviciului sau al secțiunii disociabile a 

acestuia este dedicat furnizării de 

programe și de materiale video generate 

de utilizatori către publicul larg, în scop 

informativ, de divertisment sau educativ; 

 

(iv) serviciul este pus la dispoziție prin 

rețele de comunicații electronice în sensul 

articolului 2 litera (a) din Directiva 

2002/21/CE. 
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Or. en 
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27.9.2018 /86 

Amendamentul  86 

Jonathan Bullock 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Articolul 13 se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

„Articolul 13  

1. Statele membre se asigură că furnizorii 

de servicii mass-media audiovizuale la 

cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel 

puțin 20 % din cataloagele lor operelor 

europene și garantează scoaterea în 

evidență a acestor opere. 

 

2. Statele membre pot solicita furnizorilor 

de servicii mass-media audiovizuale la 

cerere aflați sub jurisdicția lor să 

contribuie din punct de vedere financiar 

la producția operelor europene, inclusiv 

prin investiții directe în conținut și 

contribuții la fonduri naționale. Statele 

membre pot solicita furnizorilor de 

servicii mass-media audiovizuale la cerere 

care vizează publicul de pe teritoriul lor, 

dar sunt stabiliți în alte state membre să 

facă astfel de contribuții financiare. În 

acest caz, contribuția financiară se 

bazează numai pe veniturile câștigate în 

statul membru vizat. Dacă statul membru 

în care este stabilit furnizorul impune o 

contribuție financiară, acesta ține seama 

de orice contribuție financiară impusă de 

statul membru vizat. Orice contribuție 

financiară este conformă cu dreptul 
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Uniunii, în special cu normele privind 

ajutoarele de stat. 

3. Statele membre raportează Comisiei 

până cel mai târziu la [data – cel mult trei 

ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare 

doi ani, cu privire la punerea în aplicare a 

alineatelor (1) și (2). 

 

4. Pe baza informațiilor furnizate de 

statele membre și a unui studiu 

independent, Comisia înaintează 

Parlamentului European și Consiliului 

rapoarte cu privire la aplicarea 

alineatelor (1) și (2), ținând seama de 

evoluția pieței și a tehnologiilor, precum 

și de obiectivul diversității culturale. 

 

5. Statele membre acordă derogări de la 

cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) 

pentru furnizorii cu o cifră de afaceri 

redusă sau cu niveluri scăzute de 

audiență ori dacă sunt întreprinderi mici 

și microîntreprinderi. Statele membre pot, 

de asemenea, să acorde derogări de la 

cerințele respective în cazurile în care 

acestea ar fi imposibil de respectat sau 

nejustificate, dată fiind natura ori tema 

serviciilor mass-media audiovizuale la 

cerere. 

 

Or. en 
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27.9.2018 /87 

Amendamentul  87 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) la alineatul (1) se introduce 

următoarea literă (da): 

 „(da) sunt interzise toate formele de 

comunicări comerciale audiovizuale care 

conțin și/sau promovează jocurile de 

noroc, jocurile și plasarea de pariuri;”; 

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul în vigoare la care nu s-a făcut referire în 

propunerea Comisiei. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Amendamentul  88 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

Directiva 2010/13/UE 

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) La articolul 10, se introduce 

următorul alineat (2a): 

 „2a. Serviciile sau programele mass-

media audiovizuale nu sunt sponsorizate 

de întreprinderi al căror obiect de 

activitate principal îl constituie jocurile de 

noroc, jocurile și plasarea de pariuri.”; 

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul în vigoare la care nu s-a făcut referire în 

propunerea Comisiei. 

 


