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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. призовава Комисията да предприеме оценка на въздействието, за да оцени дали 

обхватът на ДАВМУ е все още актуален в светлината на развитието на аудио-

визуалните медийни услуги, достъпни за европейските граждани; 

2. изисква от Комисията да оцени дали по-лекото регламентиране, приложимо за 

нелинейните услуги в ДАВМУ, е все още необходимо и уместно предвид целите на 

директивата; изразява загриженост във връзка с ниското ниво на регламентираност 

що се отнася до търговските съобщения за нелинейните услуги, като има предвид, 

че тези услуги занапред имат значително влияние върху европейските граждани; 

3. призовава Комисията и държавите членки да прилагат по-стриктно член 13 от 

ДАВМУ относно насърчаването на създаването на европейски произведения и на 

достъпа до тези произведения посредством аудио-визуални медийни услуги по 

заявка; 

4. във връзка с това припомня, че всички линейни и нелинейни медии, които се 

възползват от разпространението на аудио-визуални произведения, следва да 

допринасят за финансирането на европейските продукции; 

5. призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за 

разширяване на задълженията за разпространение („must carry“) отвъд мрежовите 

оператори, а именно сред производителите на свързано оборудване; 

6. призовава Комисията да хармонизира ставките по ДДС, приложими за всички 

културни продукти, независимо от начините на достъп до тях, за да се избегнат 

изкривяванията на пазара, които забавят подема в развитието на нови европейски 

онлайн услуги; 

7. изисква от Европейската комисия да осигури засилено спазване на защитата на 

непълнолетните лица и на потребителите; изисква защитата на данните да важи в 

еднаква степен за всички доставчици в областта на медиите и комуникациите на 

територията на Европейския съюз; 

8. счита, че евентуално извършваният на заден план обмен на данни трябва да бъде 

осъществяван по ясен за потребителите начин; изисква потребителите да разполагат 

по всяко време с възможността да предприемат по лесен начин промени на 

настройките на защитата на данните. 
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