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27.9.2018 A8-0192/85 

Predlog spremembe  85 

Jonathan Bullock 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0192/2017 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) „storitev platforme za izmenjavo 

videov“ pomeni storitev, kakor je 

opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, ki izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

črtano 

(i) storitev zajema shranjevanje velike 

količine programov ali videov, ki jih 

ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik 

platforme za izmenjavo videov nima 

uredniške odgovornosti; 

 

(ii) ponudnik storitve določa organizacijo 

shranjene vsebine, vključno s 

samodejnimi orodji ali algoritmi, zlasti z 

gostovanjem, prikazovanjem, 

označevanjem in določanjem zaporedja; 

 

(iii) glavni namen storitve ali dela te 

storitve, ki ga je mogoče obravnavati 

ločeno, je zagotavljanje programov in 

videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za 

obveščanje, zabavo ali izobraževanje 

splošne javnosti; 

 

(iv) storitev se zagotavlja po elektronskih 

komunikacijskih omrežjih v smislu člena 

2(a) Direktive 2002/21/ES.; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Predlog spremembe  86 

Jonathan Bullock 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0192/2017 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) člen 13 se nadomesti z naslednjim: črtano 

„Člen 13  

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev na 

zahtevo pod njihovo pristojnostjo 

namenijo evropskih delom vsaj 20-

odstotni delež v svojih katalogih in jim 

pripišejo ustrezen pomen. 

 

2. Države članice lahko od ponudnikov 

avdiovizualnih medijskih storitev na 

zahtevo pod njihovo pristojnostjo 

zahtevajo, da finančno prispevajo k 

produkciji evropskih del, vključno z 

neposredno naložbo v vsebino in prispevki 

v nacionalne sklade. Države članice lahko 

take finančne prispevke zahtevajo od 

ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev na zahtevo, ki so ciljno usmerjeni 

v občinstva na njihovem ozemlju, ampak 

imajo sedež v drugih državah članicah. V 

tem primeru finančni prispevek temelji le 

na prihodkih, ki so ustvarjeni na ozemljih 

držav članic, v katera so usmerjene 

storitve. Kadar država članica, v kateri 

ima ponudnik sedež, naloži finančni 

prispevek, upošteva vse finančne 

prispevke, ki so jih naložile države 

članice, v ozemlja katerih so storitve 
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usmerjene. Vsi finančni prispevki so 

skladni s pravom Unije, zlasti s pravili o 

državni pomoči. 

3. Države članice Komisijo najpozneje do 

[datum – najpozneje tri leta po sprejetju] 

in nato vsaki dve leti obvestijo o izvajanju 

odstavkov 1 in 2. 

 

4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 

zagotovijo države članice, in neodvisne 

študije poroča Evropskemu parlamentu in 

Svetu o uporabi odstavkov 1 in 2, pri 

čemer upošteva tržni in tehnološki razvoj 

ter cilj kulturne raznolikosti. 

 

5. Države članice opustijo zahteve iz 

odstavkov 1 in 2 za ponudnike z majhnim 

prometom ali majhnim občinstvom ali če 

so ponudniki mala in mikropodjetja. 

Države članice lahko opustijo take zahteve 

v primerih, kadar bi bile težko izvedljive 

ali neupravičene zaradi narave ali 

področja avdiovizualnih medijskih storitev 

na zahtevo.;“ 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Predlog spremembe  87 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0192/2017 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) v odstavek 1 se vstavi naslednja 

točka (da): 

 „(da) prepovedane so vse oblike 

avdiovizualnih komercialnih sporočil, ki 

vključujejo in/ali spodbujajo igre na srečo 

in za denar ter pobiranje stav;“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu, ki ni navedena v predlogu 

Komisije. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Predlog spremembe  88 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0192/2017 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Direktiva 2010/13/EU 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12 a) v člen 10 se vstavi naslednji 

odstavek 2a: 

 „2a. Avdiovizualnih medijskih storitev ali 

programov ne sponzorirajo podjetja, 

katerih glavna dejavnost so igre na srečo 

in za denar ter pobiranje stav.“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je spremeniti določbo v obstoječem aktu, ki ni navedena v predlogu 

Komisije. 

 

 

 


