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КРАТКА ОБОСНОВКА 

На 25 май 2016 г. Европейската комисия публикува своето предложение за директива 

на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за 

координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 

административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на 

аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия.  

С предложението се поставя целта да се реагира на промените на пазара, в 

потреблението и в технологиите в аудио-визуалната медийна среда, които са следствие 

от непрекъснато растящото сближаване между телевизията и разпространяваните чрез 

интернет услуги. Традиционното телевизионно излъчване в ЕС продължава да има 

силни позиции от гледна точка на зрителска аудитория, приходи от реклама и 

инвестиции в съдържание (около 30% от приходите). Излъчващите оператори обаче 

разширяват своята дейност онлайн, а новите участници, предлагащи аудио-визуално 

съдържание по интернет (напр. доставчици на видео по заявка и платформи за 

споделяне на видеоклипове), укрепват своите позиции и встъпват в конкуренция за 

същата аудитория. При все това телевизионното излъчване, видеото по заявка и 

генерираното от потребители съдържание са предмет на различни правила и равнища 

на защита на потребителя. 

Общите цели на предложението са (1) повишаване на защитата на непълнолетните лица 

и на потребителите като цяло, по възможност посредством хармонизирани европейски 

аудио-визуални стандарти, (2) гарантиране на еднакви условия на конкуренция между 

традиционните излъчващи оператори, аудио-визуалните медийни услуги по заявка и 

платформите за споделяне на видеоклипове и (3) опростяване на законодателната 

уредба, по-специално по отношение на търговската комуникация. 

Докладчикът приветства инициативата на Комисията да предложи преразглеждане на 

настоящата правна уредба за всички доставчици на аудио-визуални услуги. 

Що се отнася до регулаторната уредба, докладчикът счита, че от съществено значение е 

да се засили ролята на кодексите за поведение за регулаторните органи, и призовава за 

по-голямо хармонизиране на националните кодекси за поведение, както и за 

разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза. 

Докладчикът подчертава освен това, че е необходимо да се намери баланс между 

гарантирането на свободата на изразяване и защитата на зрителите, по-специално на 

уязвимите зрители. Това се отнася преди всичко до аудио-визуалните търговски 

съобщения във връзка с храни и напитки, които са с високо съдържание на сол, захар 

или мазнини, или до алкохолните напитки. Защитата на потребителите, по-специално 

на децата, трябва да бъде усилена ефективно, по-специално чрез използване в 

предложението на единни стандарти и единна терминология. Ограничаването на 

неподходящите търговски съобщения за непълнолетни лица и за деца, както и 

забраната на позиционирането на продукти следва да се отнасят не само до предавания 

със значителна детска аудитория, а до всички предавания за деца и всяко съдържание, 

насочено към детската аудитория.  

Платформите за споделяне на видеоклипове и социалните медии все повече включват в 
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своите оферти аудио-визуални материали. Тези услуги често попадат извън обхвата на 

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, тъй като доставчиците не 

контролират подбора и организацията на съдържанието или защото основната им цел 

не е предлагането на аудио-визуално съдържание. Докладчикът е на мнение, че 

платформите за споделяне на видеоклипове, които понастоящем работят на облекчен 

режим по силата на Директивата за електронната търговия, следва да имат 

задължителен механизъм за мониторинг, за да се гарантира, че в системата не се 

въвежда незаконно или вредно съдържание. Всички разпоредби, насочени към 

подобряване на защитата на уязвимите потребители, следва да включват подходящ 

механизъм за мониторинг и прилагане. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

член 62 от него, 

– като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 53, параграф 1 и 

членове 62 и 168 от него, 

 

Изменение   2 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудиовизуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо. 

Технологичното развитие дава 

(1) Последното съществено 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на 

Съвета27, кодифицирано по-късно с 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета28, беше 

направено през 2007 г. с приемането на 

Директива 2007/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета29. Оттогава 

пазарът на аудио-визуалните медийни 

услуги се разви значително и бързо. 

Технологичното развитие дава 
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възможност за нови видове услуги и 

предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудиовизуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудиовизуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

на услуги за видео по заявка и 

платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени. 

възможност за нови видове услуги и 

предложения за потребителите. 

Зрителските навици, по-специално на 

по-младите поколения, значително са се 

променили. Макар че основният 

телевизионен екран продължава да бъде 

важно устройство за споделяне на 

аудио-визуални изживявания, много 

зрители са преминали към други 

преносими устройства за гледане на 

аудио-визуално съдържание. На 

традиционното телевизионно 

съдържание все още се пада основният 

дял от среднодневното време, прекарано 

в гледане. Въпреки това новите видове 

съдържание, като например кратки 

видеоклипове или генерирано от 

зрителите съдържание, придобиват все 

по-голямо значение, а новите 

участници, включително доставчиците 

на услуги за видео по заявка, социални 

мрежи и платформи за споделяне на 

видеоклипове, вече са добре 

установени. 

_________________ _________________ 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

27 Директива 89/552/ЕИО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

октомври 1989 г. относно 

координирането на някои разпоредби, 

формулирани в действащи закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

упражняване на телевизионна дейност 

(ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

28 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 

29 Директива 2007/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2007 г. за изменение на 
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Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 

27). 

Директива 89/552/ЕИО на Съвета 

относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи 

закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи 

се до упражняване на телевизионна 

дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 

27). 

 

Изменение   3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Директива 2010/13/ЕС следва да 

продължи да се прилага само за онези 

услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел 

информиране, развлечение или 

образоване. Изискването за основната 

цел следва също да се счита за спазено, 

ако услугата има аудиовизуално 

съдържание и форма, която може да 

бъде отделена от основната дейност на 

доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн 

вестници, включващи аудиовизуални 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, когато тези 

части могат да се считат за отделими от 

тяхната основна дейност. Услугите на 

социалните медии не са включени, 

освен ако не предоставят услуга, 

която попада в обхвата на 

определението за платформа за 

споделяне на видеоклипове. Услугата 

следва да се счита просто за неделимо 

допълнение към основната дейност в 

резултат на връзките между 

аудиовизуалния продукт и основната 

дейност. Като такива каналите или 

всякакви други аудиовизуални услуги 

под редакторската отговорност на 

доставчик могат да представляват 

аудиовизуални услуги сами по себе си 

дори и ако се предлагат в рамките на 

(3) Директива 2010/13/ЕС следва да 

продължи да се прилага само за онези 

услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел 

информиране, развлечение или 

образоване. Изискването за основната 

цел следва също да се счита за спазено, 

ако услугата има аудио-визуално 

съдържание и форма, която може да 

бъде отделена от основната дейност на 

доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн 

вестници, включващи аудио-визуални 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, когато тези 

части могат да се считат за отделими от 

тяхната основна дейност. Тъй като 

социалните мрежи са важен 

източник на информация за 

потребителите и тъй като 

последните все повече разчитат на 

създадено или предоставено от 

своите ползватели аудио-визуално 

съдържание, социалните мрежи следва 

да бъдат включени в приложното 

поле на Директива 2010/13/ЕС, когато 

попадат в обхвата на определението за 

платформа за споделяне на 

видеоклипове. Услугата следва да се 

счита просто за неделимо допълнение 

към основната дейност в резултат на 

връзките между аудио-визуалния 
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платформа за споделяне на 

видеоклипове, която се характеризира с 

липсата на редакционна отговорност. В 

такива случаи зависи от доставчиците с 

редакционна отговорност да спазват 

разпоредбите на тази директива. 

продукт и основната дейност. Като 

такива каналите или всякакви други 

аудио-визуални услуги под 

редакторската отговорност на доставчик 

могат да представляват аудио-визуални 

услуги сами по себе си дори и ако се 

предлагат в рамките на платформа за 

споделяне на видеоклипове, която се 

характеризира с липсата на редакционна 

отговорност. В такива случаи зависи от 

доставчиците с редакционна 

отговорност да спазват разпоредбите на 

тази директива. 

 

Изменение   4 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В своето „Съобщение до 

Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати — 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства по 

модела на Общността за обмяна на 

практики и принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране32. Редица кодекси, 

създадени в координираните от 

директивата области, се оказаха добре 

изготвени, в съответствие с принципите 

за по-добро саморегулиране и 

съвместно регулиране. Наличието на 

подкрепящ законодателен механизъм се 

счита за важен фактор за успех при 

насърчаването на съответствието с 

кодекса за саморегулиране или 

съвместно регулиране. Също толкова 

важно е с тези кодекси да се поставят 

конкретни цели, които дават 

възможност за редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на целите, 

(7) В своето „Съобщение до 

Европейския парламент и до Съвета 

относно по-добро регулиране за 

постигането на по-добри резултати — 

програма на ЕС“31 Комисията подчерта, 

че при обмислянето на решения за 

политиката тя ще вземе под внимание 

както регулаторни, така и добре 

изготвени нерегулаторни средства по 

модела на Общността за обмяна на 

практики и принципите за по-добро 

саморегулиране и съвместно 

регулиране32. Редица кодекси, 

създадени в координираните от 

директивата области, се оказаха добре 

изготвени, в съответствие с принципите 

за по-добро саморегулиране и 

съвместно регулиране, и могат да 

представляват полезен алтернативен 

или допълващ инструмент за 

законодателни действия. Наличието 

на подкрепящ законодателен механизъм 

се счита за важен фактор за успех при 

насърчаването на съответствието с 

кодекса за саморегулиране или 

съвместно регулиране. Също толкова 

важно е с тези кодекси да се поставят 
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определяни с тези кодекси. 

Степенуваните санкции, които 

поддържат елемент на 

пропорционалност, обикновено се 

считат за ефективен подход към 

прилагането на дадена схема. Приетите 

в координираните от настоящата 

директива кодекси за саморегулиране и 

съвместно регулиране следва да бъдат в 

съответствие с тези принципи. 

конкретни цели, които дават 

възможност за редовен, прозрачен и 

независим контрол и оценка на целите, 

определяни с тези кодекси. 

Степенуваните санкции, които 

поддържат елемент на 

пропорционалност, обикновено се 

считат за ефективен подход към 

прилагането на дадена схема. Приетите 

в координираните от настоящата 

директива кодекси за саморегулиране и 

съвместно регулиране следва да бъдат в 

съответствие с тези принципи. 

_________________ _________________ 

31COM(2015) 215 окончателен. 31COM(2015) 215 окончателен. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, включително родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги да 

предоставят достатъчно информация 

за съдържание, което може да увреди 

физическото, умственото или моралното 

развитие на непълнолетните лица. Това 

може да стане например чрез система от 

дескриптори на съдържание, които 

указват характера на съдържанието. 

Дескрипторите на съдържание могат да 

бъдат предоставяни чрез писмени, 

графични или акустични средства. 

(9) За да се дадат възможности на 

зрителите, по-специално родителите и 

непълнолетните лица, да вземат 

информирани решения за 

съдържанието, което ще се гледа, е 

необходимо доставчиците на аудио-

визуални медийни услуги и 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове, да 

предоставят цялата необходима 

информация за съдържание, което може 

да увреди физическото, умственото или 

моралното развитие на непълнолетните 

лица. Това може да стане например чрез 

система от дескриптори на съдържание, 

които указват характера на 

съдържанието. Дескрипторите на 

съдържание могат да бъдат 

предоставяни чрез писмени, графични 

или акустични средства. 
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Изменение   6 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Правото на хората с 

увреждания и на възрастните хора да 

участват и да се интегрират в 

обществения и културния живот е 

свързано с предоставянето на 

достъпни аудио-визуални медийни 

услуги. Следователно държавите 

членки следва да предприемат 

подходящи и пропорционални мерки, 

за да гарантират, че доставчиците 

на медийни услуги под тяхната 

юрисдикция се стремят активно да 

направят във възможно най-кратък 

срок съдържанието достъпно за 

хората с увредено зрение или увреден 

слух. 

 

Изменение   7 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Съществуващите разпоредби 

относно подобряването на достъпа до 

медийни услуги за хора с увредено 

зрение или увреден слух следва да 

бъдат засилени, за да се гарантира 

напредък и непрекъснатост на 

усилията на държавите членки и 

доставчиците на медийни услуги. 

 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене, 

като например модела на хранителен 

профил за Европа на регионалната 

служба на Световната здравна 

организация, с цел разграничаване на 

храните въз основа на техния 

хранителен състав в контекста на 

рекламирането на хранителни продукти 

за деца по телевизията. Държавите 

членки следва да бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини, или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. 

(10) На национално и международно 

равнище съществуват определени 

широкопризнати насоки за хранене с 

цел разграничаване на храните въз 

основа на техния хранителен състав в 

контекста на рекламирането на 

хранителни продукти за деца по 

телевизията. Държавите членки следва 

да бъдат насърчавани да гарантират, че 

с цел ефективно намаляване на 

излагането на деца на аудио-визуални 

търговски съобщения относно храни и 

напитки, които имат високо съдържание 

на сол, захар или мазнини или които по 

друг начин не отговарят на тези 

национални или международни насоки 

за хранене, се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране, като 

инициативата EU Pledge и други, 

разработени в рамките на 

Платформата на Комисията за 

действие относно хранителния 

режим, физическата активност и 

здравето. 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Освен това държавите членки 

следва да гарантират, че кодексите за 

поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране имат за цел ефективно 

намаляване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудио-визуални 

търговски съобщения за насърчаване 

на хазартните игри. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и 

саморегулиране с цел насърчаване на 
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отговорното участие в хазартни 

игри, включително в аудио-визуални 

търговски съобщения. Тези системи и 

по-специално системите, чиято цел е 

да се гарантира, че аудио-визуалните 

търговски съобщения за хазартни 

игри са придружени от съобщения за 

отговорно участие в хазартни игри, 

следва и занапред да се насърчават. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва бъдат насърчавани да 

гарантират, че с цел ефективно 

ограничаване на излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки се използват кодекси за 

поведение на базата на саморегулиране 

и съвместно регулиране. На равнището 

на Съюза и на национално равнище 

съществуват определени системи за 

съвместно регулиране и саморегулиране 

с цел отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудиовизуалните търговски съобщения. 

Тези системи и по-специално системите, 

чиято цел е да се гарантира, че 

аудиовизуалните търговски съобщения 

за алкохолни напитки са придружени от 

съобщения за отговорно консумиране, 

следва допълнително да се насърчават. 

(11) По подобен начин държавите 

членки следва да гарантират, че с цел 

ефективно ограничаване на излагането 

на деца и непълнолетни лица на аудио-

визуални търговски съобщения за 

алкохолни напитки се използват 

кодекси за поведение на базата на 

саморегулиране и съвместно 

регулиране. На равнището на Съюза и 

на национално равнище съществуват 

определени системи за съвместно 

регулиране и саморегулиране с цел 

отговорно пускане на пазара на 

алкохолни напитки, включително в 

аудио-визуалните търговски 

съобщения. Тези системи и по-

специално системите, чиято цел е да се 

гарантира, че аудио-визуалните 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки са придружени от съобщения за 

отговорно консумиране, следва 

допълнително да се насърчават. 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза могат да бъдат добро средство 

за гарантиране на по-последователен и 

ефективен подход. 

(12) За да се премахнат пречките пред 

свободното движение на трансгранични 

услуги в рамките на Съюза, е 

необходимо да се гарантира 

ефективността на мерките за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, които имат за цел по-

специално защитата на потребителите 

или общественото здраве. Когато са 

добре прилагани и наблюдавани, 

кодексите за поведение на равнището на 

Съюза следва да гарантират по-

последователен и по-ефективен 

подход. 

 

Изменение   12 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Държавите членки следва да 

разработят рамка за периодите, 

представляващи „най-гледано време“.  

Подобна рамка следва да се използва, 

когато се прилагат правилата на 

настоящата директива, отнасящи се 

до защитата на непълнолетни лица. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Пазарът за телевизионно 

излъчване е претърпял развитие и 

съществува необходимост от повече 

заличава се 



 

AD\1115818BG.docx 13/28 PE592.287v02-00 

 BG 

гъвкавост по отношение на 

аудиовизуалните търговски 

съобщения, по-специално за 

количествени правила по отношение 

на линейни аудиовизуални медийни 

услуги, позициониране на продукти и 

спонсорство. Появата на нови услуги, 

включително такива без рекламиране, 

е довела до по-голям избор за 

зрителите, които лесно могат да 

преминат към алтернативни 

предложения. 

 

Изменение   14 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. По-специално данните сочат, 

че позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предаванията със значителна детска 

аудитория. Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 

предавания. 

(16) Позиционирането на продукти не 

следва да се допуска в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

детски предавания и съдържание, 

предназначено за детска аудитория. По-

специално данните сочат, че 

позиционирането на продукти и 

вградените реклами могат да засегнат 

поведението на децата, тъй като често те 

не могат да разпознаят търговското 

съдържание. Следователно е 

необходимо да се запази забраната за 

позициониране на продукти в 

предназначени за детска аудитория 

предавания и съдържание. 

Предаванията във връзка с 

потребителски въпроси представляват 

предавания, които предлагат съвети на 

зрителите, или включват прегледи на 

покупката на продукти и услуги. 

Допускането на позициониране в такива 

предавания би размило границите 

между рекламно и редакционно 

съдържание за зрителите, които може да 

очакват истински и честен преглед на 

продуктите или услугите в тези 
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предавания. 

 

Изменение   15 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове, от които потребителите 

— и по-специално непълнолетните лица 

— получават все повече аудиовизуално 

съдържание. В този контекст вредното 

съдържание и изказванията, 

подбуждащи към омраза, съхранявани 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие или омраза, е необходимо 

да се създадат пропорционални правила 

по тези въпроси. 

(26) Налице са нови 

предизвикателства по-специално във 

връзка с платформите за споделяне на 

видеоклипове и социалните мрежи, от 

които потребителите – и по-специално 

непълнолетните лица – получават все 

повече аудио-визуално съдържание. В 

този контекст вредното съдържание и 

изказванията, подбуждащи към омраза, 

съхранявани на платформи за споделяне 

на видеоклипове, все по-често пораждат 

безпокойство. С оглед на защитата на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и на всички граждани от 

съдържание, включващо подбуждане 

към насилие, омраза или тероризъм, е 

необходимо да се създадат ефективни 

правила и механизми за мониторинг 

по тези въпроси. 

 

Изменение   16 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове, не спада към 

редакционната отговорност на 

доставчика на платформата за споделяне 

на видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 

включително чрез автоматични средства 

(28) Важен дял от съдържанието, 

съхранявано в платформи за споделяне 

на видеоклипове или в социалните 

мрежи, не спада към редакционната 

отговорност на доставчика на 

платформата за споделяне на 

видеоклипове. Въпреки това тези 

доставчици обикновено определят 

структурата на съдържанието, а именно 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, 
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или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици следва да се изисква да 

предприемат подходящи мерки за 

защита на непълнолетните лица от 

съдържание, което може да увреди 

тяхното физическо, психическо или 

морално развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към насилие 

или омраза, насочени срещу група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

включително чрез автоматични средства 

или алгоритми. Следователно от тези 

доставчици се изисква да предприемат 

ефективни мерки за защита на 

непълнолетните лица от съдържание, 

което може да увреди тяхното 

физическо, психическо или морално 

развитие, и за защита на всички 

граждани от подбуждане към 

тероризъм или от подбуждане към 

насилие или омраза, насочени срещу 

група лица или член на такава група, въз 

основа на пол, раса, цвят на кожата, 

религия, потекло или национален или 

етнически произход. 

 

Изменение   17 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към насилие или омраза, 

приложимите основни права, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, следва да бъдат 

внимателно балансирани. Това се отнася 

по-специално (според случая) до 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот и защитата на личните 

данни, свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 

(31) Когато, в съответствие с 

настоящата Директива, се приемат 

подходящи мерки за защита на 

непълнолетните лица от вредно 

съдържание и за защита на всички 

граждани от съдържание, включващо 

подбуждане към тероризъм, насилие 

или омраза, приложимите основни 

права, изложени в Хартата на основните 

права на Европейския съюз, следва да 

бъдат внимателно балансирани. 

Държавите членки следва да 

гарантират, че всички доставчици на 

аудио-визуални медийни услуги се 

съобразяват с приложимите основни 

принципи. Това се отнася по-специално 

(според случая) до правото на зачитане 

на личния и семейния живот и защитата 

на личните данни, правото на частна 

собственост, свободата на изразяване 

на мнение и свободата на информация, 

свободата на стопанска инициатива, 

забраната на дискриминация и правата 

на детето. 
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Изменение   18 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки могат да 

постигнат необходимата степен на 

структурна независимост само ако са 

учредени като отделни юридически 

лица. Поради това държавите членки 

следва да гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на безпристрастност на 

техните решения. Това изискване за 

независимост не следва да засяга 

възможността държавите членки да 

създават регулатори, упражняващи 

надзор върху различните сектори, като 

напр. аудиовизуалния сектор и сектора 

на далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи следва да 

притежават правомощията за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 

регулаторни власти, установени с 

настоящата директива, следва да 

гарантират зачитане на целите на 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защита на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

(33) Регулаторните органи на 

съответните държави членки могат да 

постигнат необходимата степен на 

структурна независимост само ако са 

учредени като отделни юридически 

лица. Поради това държавите членки 

следва да гарантират независимостта на 

съответните национални регулаторни 

органи от правителството, публичните 

органи и промишлеността с оглед 

осигуряване на тяхната 

независимост, а по този начин и на 

безпристрастност на техните решения. 

Това изискване за независимост не 

следва да засяга възможността 

държавите членки да създават 

регулатори, упражняващи надзор върху 

различните сектори, като напр. аудио-

визуалния сектор и сектора на 

далекосъобщенията. Националните 

регулаторни органи следва да 

притежават правомощията за 

правоприлагане и ресурсите, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, в смисъла на персонал, 

експертни знания и финансови средства. 

Дейностите на националните 

регулаторни власти, установени с 

настоящата директива, следва да 

гарантират зачитане на целите на 

медийния плурализъм, културното 

многообразие, защита на потребителите, 

вътрешния пазар и насърчаването на 

лоялната конкуренция. 

Изменение   19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 
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Член 1 – параграф 1 – буква а а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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; 

i) услугата се изразява в 

съхраняването на – или предоставянето 

на достъп до – голямо количество 

предавания или генерирани от 

потребители видеоклипове, за които 

доставчикът на платформата за 

споделяне на видеоклипове не носи 

редакционна отговорност; 

 

Изменение   20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „предаване“ означава поредица 

от движещи се образи със или без звук, 

която представлява обособена част от 

програмна схема или каталог, утвърдена 

от доставчик на медийни услуги, 

включително пълнометражни филми, 

късометражни филми, спортни събития, 

комедийни сериали, документални 

филми, детски предавания и 

телевизионен театър;“; 

б) „предаване“ означава поредица 

от движещи се образи със или без звук, 

която представлява обособена част от 

програмна схема или каталог, утвърдена 

от доставчик на медийни услуги, 

включително пълнометражни филми, 

късометражни филми, спортни събития, 

комедийни сериали, документални 

филми, развлекателни предавания и 

риалити шоу, и детски предавания и 

телевизионен театър; 

Обосновка 

По отношение на излъчваните предавания, засегнати от ограничения или адаптации 

на реклами, от съществено значение е да се разшири определението за „предаване“, 

така че да включва семейните предавания, които, като например развлекателните 

предавания и риалити шоу, се гледат едновременно от възрастни и от деца. 

 

Изменение   21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 



 

PE592.287v02-00 18/28 AD\1115818BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудиовизуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към насилие или омраза, 

насочени към група лица или член на 

такава група, въз основа на пол, расов 

или етнически произход, религиозна 

принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. 

Държавите членки гарантират по 

подходящ начин, че аудио-визуалните 

медийни услуги, осигурени от 

доставчици на медийни услуги под 

тяхна юрисдикция, не съдържат никакво 

подбуждане към тероризъм или към 

насилие или омраза, насочени към група 

лица или член на такава група, въз 

основа на пол, расов или етнически 

произход, религиозна принадлежност 

или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация. 

 

Изменение   22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги предоставят 

достатъчно информация на зрителите 

относно съдържанието, което може 

да увреди физическото, умственото 

или моралното развитие на 

непълнолетните лица. За тази цел 

държавите членки могат да използват 

система от дескриптори, които указват 

естеството на съдържанието на 

аудиовизуалната медийна услуга. 

1.  Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги и доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове предоставят ефективно 

ясна информация на зрителите преди и 

по време на предаването, както и 

преди и след всяко прекъсване на 

предаването, което може да навреди 

на непълнолетните лица или да внесе 

смут у тях, и по-специално да увреди 

тяхното физическо, умствено или 

морално развитие. За тази цел 

държавите членки използват система от 

дескриптори, които указват естеството 

на съдържанието на аудио-визуалната 

медийна услуга. 

 



 

AD\1115818BG.docx 19/28 PE592.287v02-00 

 BG 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 6 a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на медийни услуги да 

обменят най-добри практики в областта 

на системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

3.  Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на медийни услуги да 

обменят най-добри практики в областта 

на системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е необходимо, Комисията и 

ERGA разработват и насърчават 

приемането на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза. 

 

Изменение   24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) член 7 се заличава; (10) член 7 се заменя със следното: 

 „В съответствие със своите 

задължения по Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

за правата на хората с увреждания 

(UNCRPD) държавите членки 

предприемат мерки, за да 

гарантират, че услугите, 

предоставяни от доставчиците на 

медийни услуги под тяхна 

юрисдикция, постепенно стават 

достъпни за хората с увредено зрение 

или увреден слух . 

 Държавите членки изискват от 

излъчващите оператори под своя 

юрисдикция да излъчват събитията, 

които са от голямо значение за 

обществото, по достъпен начин за 

хората с функционални ограничения, 

включително за хората с 
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увреждания.“ 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

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

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква д 

 

Текст в сила Изменение 

 -a)  в параграф 1 буква д) се заменя 

със следното: 

„д)  аудио-визуалните търговски 

съобщения за алкохолни напитки не 

трябва да бъдат насочени специално 
към непълнолетните лица и не могат 

да насърчават прекомерната 

употреба на такива напитки; „ 

„д)  излагането на деца и 

непълнолетни лица на аудио-визуални 
търговски съобщения за алкохолни 

напитки се намалява до минимум, 

като такива съобщения не 

насърчават прекомерната употреба 

на такива напитки и не придружават 

предаване, насочено към детска 

аудитория, под формата на излъчена 

рекламна пауза по време, 

непосредствено преди или 

непосредствено след такова предаване 

или не се включват в такова 

предаване и се забраняват през 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории;“ 

 

Изменение   26 

Предложение за директива 

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

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aa) в параграф 1 се създава 

следната буква: 

 „еа) аудио-визуалните търговски 

съобщения за услуги в областта на 

хазарта не са насочени специално към 

непълнолетните лица и съдържат 

ясно указване на минималната 
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възраст, под която хазартът не е 

разрешен.“ 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 

неподходящите аудиовизуални 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория, за 

храни и напитки, съдържащи 

хранителни съставки и вещества с 

хранителен или физиологичен ефект, 

чието прекомерно включване в 

цялостния хранителен режим не е 

препоръчително, по-специално 

мазнини, трансмастни киселини, сол 
или натрий и захар. 

Държавите членки гарантират, че 

аудио-визуалните търговски 

съобщения за храни и безалкохолни 

напитки, които имат високо 

съдържание на мазнини, сол или 

захар, не придружават и не са 

включени в предавания, насочени към 

деца или предавания, излъчвани през 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории. Държавите членки също 

така гарантират, че доставчиците 

на платформи за споделяне на 

видеоклипове вземат подходящи 

мерки, за да се предотвратява 

придружаването на такива аудио-

визуални търговски съобщения или 

включването им в съдържание, 

насочено към детска аудитория. 

Изменение   28 

Предложение за директива 

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

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) добавя се следният параграф: 

 „2a. За целите на параграф 1, букви д) 

и да) държавите членки определят 

пиковите часове на гледане от детски 

аудитории на своя територия 

съгласно своите съответни 

национални особености.“ 



 

PE592.287v02-00 22/28 AD\1115818BG.docx 

BG 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  Държавите членки и Комисията 

насърчават разработването на 

кодекси за поведение за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране по отношение на 

неподходящите аудио-визуални 

търговски съобщения относно 

алкохолните напитки. Тези кодекси 

следва да се използват за ефективно 

ограничаване на излагането на 

непълнолетни лица на аудиовизуални 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. 

3.  Държавите членки приемат 

мерки за намаляване до минимум на 

излагането на непълнолетни лица на 

търговски съобщения за алкохолни 

напитки. Без да се засяга приемането 

на регулаторни мерки, държавите 

членки и Комисията насърчават 

създаването на инициативи за 

саморегулиране и съвместно 

регулиране, включително кодекси за 

поведение, за да се намали 

допълнително до минимум излагането 

на непълнолетни лица на такива 

търговски съобщения, придружаващи 

или включени в предавания със 

значителна детска аудитория. 

 

Изменение   30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки и 

Комисията осигуряват 

разработването на кодекси за 

поведение за съвместно регулиране по 

отношение на неподходящите аудио-

визуални търговски съобщения за 

хазартни игри. Тези кодекси се 

използват за ефективно ограничаване 

на излагането на непълнолетни лица 

на аудио-визуални търговски 

съобщения за хазартни игри. 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  Комисията и ERGA насърчават 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако 

бъде счетено за уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

4.  Комисията и ERGA осигуряват 

обмена на най-добри практики в 

системите за саморегулиране и 

съвместно регулиране в Съюза. Ако е 

необходимо, Комисията и ERGA 

разработват и насърчават 

приемането на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудиовизуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

предавания със значителна детска 

аудитория. 

2.  Позиционирането на продукти се 

допуска във всички аудио-визуални 

медийни услуги, освен в новини и 

предавания за текущи събития, 

предавания във връзка с потребителски 

въпроси, религиозни предавания и 

детски предавания и съдържание, 

предназначено за детска аудитория. 
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Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14  

Директива 2010/13/ЕС 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки вземат 

съответните мерки за гарантиране, че 

предаванията, предоставяни от 

доставчиците на аудиовизуални 

медийни услуги под тяхна юрисдикция, 

които могат да увредят физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетни лица, се предоставят само 

по начин, гарантиращ, че 

непълнолетните лица обичайно няма ги 

да чуят или видят. Тези мерки могат да 

включват избор на времето на 

излъчване, инструменти за проверка на 

възрастта или други технически мерки. 

Те са пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. 

Държавите членки вземат всички 

необходими мерки за гарантиране, че 

предаванията, предоставяни от 

доставчиците на аудио-визуални 

медийни услуги под тяхна юрисдикция, 

които могат да увредят физическото, 

умственото или моралното развитие на 

непълнолетни лица, се предоставят само 

по начин, гарантиращ, че 

непълнолетните лица няма ги да чуят 

или видят. Тези мерки могат да 

включват избор на времето на 

излъчване, инструменти за проверка на 

възрастта или други технически мерки. 

Те са пропорционални на потенциалната 

вреда от предаването. Комисията и 

ERGA разработват технически 

стандарти за тази цел и осигуряват 

ефективен механизъм за прилагане. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 1 – уводни думи 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, държавите 

членки гарантират, че доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове вземат подходящи мерки 

за: 

1. Без да се засягат членове 14 и 15 

от Директива 2000/31/ЕО, държавите 

членки гарантират, че доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове вземат всички 

необходими мерки за: 

 

Изменение   35 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 а – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към насилие 

или омраза, насочени към група лица 

или член на такава група, въз основа на 

пол, раса, цвят на кожата, религия, 

потекло или национален или етнически 

произход. 

б) защита на всички граждани от 

съдържание, подбуждащо към 

тероризъм или към насилие или 

омраза, насочени към група лица или 

член на такава група, въз основа на пол, 

раса, цвят на кожата, религия, потекло 

или национален или етнически 

произход. 

Изменение   36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 1 а – параграф 28 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки вземат 

съответните мерки, които да 

гарантират, че предаванията, 

предоставяни от доставчиците на 

платформи за споделяне на 

видеоклипове под тяхна юрисдикция, 

които могат да увредят физическото, 

умственото или моралното развитие 

на непълнолетни лица, се 

предоставят само по начин, 

гарантиращ, че непълнолетните лица 

принципно няма да ги чуят или 

видят. 

 Тези мерки могат да включват 

инструменти за проверка на 

възрастта или други технически 

мерки. Те са пропорционални на 

потенциалната вреда от 

предаването. 

 Най-вредното съдържание, като 

например неоправдано насилие и 

порнография, е предмет на най-

строги мерки, като например 
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криптиране и ефективен родителски 

контрол. 

Обосновка 

Целта на изменението е да се засили защитата на непълнолетните лица в контекста 

на платформите за споделяне на видеоклипове. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a– параграф 2 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки се състоят, ако е уместно, 

от: 
Комисията и ERGA разработват 

технически стандарти за тази цел и 

осигуряват ефективен механизъм за 

прилагане. Тези мерки се състоят, ако е 

уместно, от: 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 19 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 28 a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е уместно, Комисията 

улеснява разработването на кодекси за 

поведение на равнището на Съюза. 

7. Комисията и ERGA насърчават 

доставчиците на платформи за 

споделяне на видеоклипове да обменят 

най-добри практики в областта на 

системите за съвместно регулиране в 

Съюза. Ако е необходимо, Комисията и 

ERGA разработват и насърчават 

приемането на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза. 

 

Изменение   39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 23 



 

AD\1115818BG.docx 27/28 PE592.287v02-00 

 BG 

Директива 2010/13/ЕС 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [дата — не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [дата – не по-късно от 

четири години след приемането] и на 

всеки три години след това Комисията 

предоставя на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейския 

икономически и социален комитет 

доклад относно прилагането на 

настоящата директива. В доклада се 

прави оценка на ефективността на 

практиките на саморегулиране и 

съвместно регулиране във всички 

държави членки, по-специално в 

светлината на рекламните 

практики, когато са насочени към 

деца и семейства.   Ако в доклада се 

стигне до заключението, че кодексите 

за поведение за саморегулиране по 

отношение на аудио-визуалните 

търговски съобщения, например за 

нездравословни храни и подсладени 

напитки, не постигат очакваните 

резултати за намаляване до минимум 

на излагането на деца и 

непълнолетни лица на такива аудио-

визуални търговски съобщения, 

Комисията внася предложение за 

регламент по този конкретен въпрос. 

Обосновка 

Важно е да се предвиди клауза за преразглеждане, особено за рекламни практики, с 

цел подходяща защита на правата, здравето и благосъстоянието на децата. 
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