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GROZĪJUMI 001-038 
iesniegusi Juridiskā komiteja

Ziņojums
Tiemo Wölken A8-0378/2017
Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām 
tiešsaistes televīzijas un radio programmu apraidēm

Regulas priekšlikums (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1)  Lai sekmētu iekšējā tirgus darbību, 
ir nepieciešams visā Savienībā esošo 
lietotāju interesēs nodrošināt tādu 
televīzijas un radio programmu plašāku 
izplatīšanu, kuru izcelsme ir citās 
dalībvalstīs, atvieglinot iespēju licencēt 
autortiesības un blakustiesības uz šādu 
programmu raidījumos ietvertiem darbiem 
un citiem aizsargātiem tiesību objektiem. 
Turklāt televīzijas un radio programmas ir 
svarīgi kultūras un valodu daudzveidības, 
sociālās kohēzijas un informācijas 
piekļūstamības veicināšanas līdzekļi.

(1)  Lai sekmētu iekšējā tirgus darbību 
un īpaši lai palielinātu piekļuvi 
informācijai, ir nepieciešams visā 
Savienībā esošo lietotāju interesēs 
nodrošināt ziņu un aktuālo notikumu 
programmu plašāku izplatīšanu, kuru 
izcelsme ir citās dalībvalstīs, atvieglinot 
iespēju licencēt autortiesības un 
blakustiesības uz tajās ietvertiem darbiem 
un citiem aizsargātiem tiesību objektiem. 
Turklāt ziņu un aktuālo notikumu 
programmas ir svarīgi kultūras un valodu 
daudzveidības, sociālās kohēzijas un 
informācijas piekļūstamības veicināšanas 
līdzekļi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2а) Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jācenšas nodrošināt, lai 
to tehniskie pakalpojumi pakāpeniski 
kļūtu pieejami personām ar redzes un 
dzirdes traucējumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3)  Sniegt raidījumus papildinošus 
tiešsaistes pakalpojumus un retranslācijas 
pakalpojumus un tādējādi arī nodrošināt 
televīzijas un radio programmu brīvu 
apriti Savienības teritorijā kavē vairāki 
šķēršļi. Raidorganizācijas katru dienu 
daudzas stundas raida ziņu, kultūras, 
politiskus, dokumentālus vai izklaides 
raidījumus. Šīm programmām ir 
daudzveidīgs saturs, piemēram, 
audiovizuāli darbi, mūzikas darbi, literāri 
vai grafiski darbi, kas saskaņā ar 
Savienības likumiem ir aizsargāti ar 
autortiesībām un/vai blakustiesībām. Tādēļ 
ar daudziem tiesību īpašniekiem un par 
dažādām darbu un citu aizsargātu tiesību 
objektu kategorijām tiesības tiek nokārtotas 
sarežģītā procesā. Bieži vien tiesības 
jānokārto īsā laikā, jo īpaši, ja tiek 
gatavoti ziņu vai aktuālo notikumu 
raidījumi. Lai raidorganizācijas savus 
tiešsaistes pakalpojumus varētu darīt 
pieejamus pāri robežām, tām 
nepieciešamas vajadzīgās tiesības uz 
darbiem un citiem aizsargātiem tiesību 
objektiem visās attiecīgajās teritorijās, kas 
tiesību nokārtošanu padara vēl 
sarežģītāku.

(3)  Raidorganizācijas katru dienu 
daudzas stundas raida ziņu un aktuālo 
notikumu raidījumus. Šīm programmām ir 
daudzveidīgs saturs, kas saskaņā ar 
Savienības likumiem ir aizsargāts ar 
autortiesībām un/vai blakustiesībām. Tādēļ 
ar daudziem tiesību īpašniekiem un par 
dažādām darbu un citu aizsargātu tiesību 
objektu kategorijām tiesības tiek nokārtotas 
sarežģītā procesā. Attiecībā uz ziņu un 
aktuālo notikumu programmām ir svarīgi 
īsā laikā precizēt ar tām saistītās tiesības. 
Lai raidorganizācijas savus papildinošos 
tiešsaistes pakalpojumus varētu darīt 
pieejamus pāri robežām, tām 
nepieciešamas vajadzīgās tiesības uz 
darbiem un citiem aizsargātiem tiesību 
objektiem visās attiecīgajās teritorijās.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4)  Retranslācijas pakalpojumu 
operatoriem, kuri parasti piedāvā vairākas 
programmas, kas lielā skaitā izmanto 
retranslētajās televīzijas un radio 
programmās ietvertus darbus un citus 
aizsargātus tiesību objektus, nepieciešamās 
licences jāiegūst ļoti īsā laikā, tāpēc arī 
viņiem tiesību nokārtošana ir būtisks slogs. 
Pastāv arī risks, ka tiesību īpašnieku 
darbus un citus aizsargātus tiesību objektus 
izmanto bez atļaujas vai bez atlīdzības 
maksāšanas.

(4)  Televīzijas vai radio programmu, 
tostarp darbu vai citu aizsargātu tiesību 
objektu, retranslācijas pakalpojumu 
operatori veic izziņošanas sabiedrībai 
darbību neatkarīgi no tā, vai radio vai 
televīzijas programmu retranslācija tiek 
veikta, izmantojot tādus pašus tehniskos 
līdzekļus vai atšķirīgus tehniskos līdzekļus 
salīdzinājumā tiem, ko izmanto sākotnējai 
apraidīšanas darbībai, un neatkarīgi no 
tā, vai šāda retranslācija notiek faktiskajā 
vai plānotajā sākotnējās apraidīšanas 
uztveršanas zonā. Tā kā ar retranslācijas 
pakalpojumiem parasti piedāvā vairākas 
programmas, kas lielā skaitā izmanto 
retranslētajās televīzijas un radio 
programmās ietvertus darbus un citus 
aizsargātus tiesību objektus, retranslācijas 
pakalpojumu operatoriem nepieciešamās 
licences jāiegūst ļoti īsā laikā, tāpēc arī 
viņiem tiesību nokārtošana ir būtisks slogs. 
Producenti, autori, radošie profesionāļi 
un citi tiesību īpašnieki saskaras arī ar 
risku, ka viņu darbus un citus aizsargātus 
tiesību objektus izmanto bez atļaujas vai 
bez pienācīgas un taisnīgas atlīdzības 
maksāšanas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Retranslācijas pakalpojumu 
nolūkos, ar kuriem parasti piedāvā 
vairākas programmas, viņiem vajadzētu 
būt iespējai saskaņā ar līgumu slēgšanas 
brīvības principu iegūt nepieciešamās 
licences tādā apjomā, cik lielā skaitā tiek 
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izmantoti retranslētajās televīzijas un 
radio programmās ietvertie darbi un citi 
aizsargāti tiesību objekti, un tādējādi, 
nodrošinot tiesību īpašniekiem 
nepieciešamo taisnīgo atlīdzību, viņi arī 
turpmāk varētu piedāvāt lielu satura 
daudzveidību. Šāda iespēja kalpotu arī 
patērētāju interesēm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5)  Tiesības uz darbiem un citiem 
aizsargātiem tiesību objektiem ir cita starpā 
saskaņotas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/29/EK1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/115/EK2.

(5)  Tiesības uz darbiem un citiem 
aizsargātiem tiesību objektiem ir cita starpā 
saskaņotas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/29/EK1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/115/EK2, kas ir būtisks instruments 
tiesību īpašnieku augsta līmeņa 
aizsardzības nodrošināšanai.

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 
gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par 
dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 
167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 
gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par 
dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 
167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 12. decembra Direktīva 2006/115/EK 
par nomas tiesībām un patapinājuma 
tiesībām, un dažām blakustiesībām 
intelektuālā īpašuma jomā, OV L 376, 
27.12.2006., 28.–35. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 12. decembra Direktīva 2006/115/EK 
par nomas tiesībām un patapinājuma 
tiesībām, un dažām blakustiesībām 
intelektuālā īpašuma jomā, OV L 376, 
27.12.2006., 28.–35. lpp.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7)  Tādējādi tas, kā pāri robežām tiek 
sniegti apraidi papildinoši tiešsaistes 
pakalpojumi un retranslētas tādas 
televīzijas un radio programmas, kuru 
izcelsme ir citās dalībvalstīs, būtu 
jāatvieglina, attiecīgi pielāgojot tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē šādai darbībai 
būtisko autortiesību un blakustiesību 
īstenošanu.

(7)  Tādējādi tas, kā pāri robežām tiek 
sniegti apraidi papildinoši ziņu un aktuālo 
notikumu programmu tiešsaistes 
pakalpojumi un retranslētas tādas 
televīzijas un radio programmas, kuru 
izcelsme ir citās dalībvalstīs, būtu 
jāatvieglina, attiecīgi pielāgojot tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē šādai darbībai 
būtisko autortiesību un blakustiesību 
īstenošanu. Tā kā tiesiskā regulējuma 
pielāgošanas rezultātā var tikt ierobežota 
ekskluzīvu tiesību īstenošana, šis tiesiskais 
regulējums būtu jāpiemēro tikai dažos 
īpašos gadījumos, kas nav pretrunā darba 
vai cita aizsargāta tiesību objekta 
parastajai izmantošanai un nepamatoti 
neskar tiesību subjekta likumīgās 
intereses. Tādēļ, paturot prātā arī 
teritorialitātes principa nozīmīgumu 
radoša satura, jo īpaši audiovizuālu 
darbu, finansēšanai un producēšanai, 
jebkura likumdevēja iejaukšanās darbībai 
neizbēgami vajadzētu būt ārkārtīgi 
ierobežotai un šaurai, un atbilstošai 
Savienībā spēka esošajiem 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8)  Papildinošie tiešsaistes pakalpojumi, 
kurus aptver šī regula, ir tie 
raidorganizāciju piedāvātie pakalpojumi, 
kuriem ir skaidrs un subordinēts sakars ar 
apraidi. Pie tiem pieder pakalpojumi, kas 
sniedz piekļuvi televīzijas un radio 
programmām lineārā veidā vienlaicīgi ar 
raidījumu, un pakalpojumi, kas sniedz 
piekļuvi noteiktā laikā pēc raidījuma 
televīzijas un radio programmām, kuras 

(8)  Papildinošie tiešsaistes pakalpojumi, 
kurus aptver šī regula, ir tie 
raidorganizāciju piedāvātie pakalpojumi, 
kuriem ir skaidrs un subordinēts sakars ar 
apraidi. Pie tiem pieder pakalpojumi, kas 
sniedz piekļuvi ziņu un aktuālu notikumu 
programmām stingri lineārā veidā 
vienlaicīgi ar raidījumu, un pakalpojumi, 
kas sniedz piekļuvi noteiktā laikā pēc 
raidījuma ziņu un aktuālu notikumu 
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iepriekš raidorganizācija ir raidījusi (tā 
sauktie arhīvtelevīzijas pakalpojumi). Pie 
papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem 
pieder arī pakalpojumi, kas sniedz 
piekļuvi tādam materiālam, kurš bagātina 
vai citādi paplašina raidorganizācijas 
raidītās televīzijas un radio programmas, 
tostarp nodrošinot attiecīgās programmas 
satura priekšskatīšanu, paplašināšanu, 
papildināšanu vai pārskatīšanu. Par 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu 
nevajadzētu uzskatīt piekļuves 
nodrošināšanu atsevišķiem televīzijas vai 
radio programmā iestrādātiem darbiem vai 
citiem aizsargātiem tiesību objektiem. 
Līdzīgi papildināta tiešsaistes pakalpojumu 
definīcija neaptver piekļuves 
nodrošināšanu darbiem vai citiem 
aizsargātiem tiesību objektiem neatkarīgi 
no apraides, piemēram, pakalpojumus, kas 
dod piekļuvi atsevišķiem muzikāliem vai 
audiovizuāliem darbiem, mūzikas 
albumiem vai video.

programmām, kuras iepriekš 
raidorganizācija ir raidījusi (tā sauktie 
arhīvtelevīzijas pakalpojumi). Par 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu 
nevajadzētu uzskatīt piekļuves 
nodrošināšanu atsevišķiem televīzijas vai 
radio programmā iestrādātiem darbiem vai 
citiem aizsargātiem tiesību objektiem. 
Līdzīgi papildināta tiešsaistes pakalpojumu 
definīcija neaptver piekļuves 
nodrošināšanu darbiem vai citiem 
aizsargātiem tiesību objektiem neatkarīgi 
no apraides, piemēram, pakalpojumus, kas 
dod piekļuvi atsevišķiem muzikāliem vai 
audiovizuāliem darbiem, mūzikas 
albumiem vai video.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9)  Lai atvieglinātu tiesību nokārtošanu 
attiecībā uz papildinošu tiešsaistes 
pakalpojumu sniegšanu pāri robežām, ir 
nepieciešams nodrošināt, ka attiecībā uz 
autortiesībām un blakustiesībām būtiskām 
darbībām, kas notiek papildinoša tiešsaistes 
pakalpojuma sniegšanā, piekļūšanā tam 
vai tā izmantošanā, tiek iedibināts 
izcelsmes valsts princips. Šis izcelsmes 
valsts princips būtu jāpiemēro tikai 
attiecībām starp tiesību īpašniekiem (vai 
tiesību subjektiem, kas pārstāv tiesību 
īpašniekus, piemēram, kolektīvā 

(9)  Lai atvieglinātu tiesību nokārtošanu, 
atļaujot raidorganizācijām papildinošu 
tiešsaistes pakalpojumu, kas saistīti vienīgi 
ar zinu un aktuālu notikumu 
programmām, sniegšanu pāri robežām, ir 
nepieciešams nodrošināt, ka attiecībā uz 
autortiesībām un blakustiesībām būtiskām 
darbībām, kas notiek papildinoša šādu 
tiešsaistes pakalpojumu sniegšanā, 
piekļūšanā tam vai tā izmantošanā, tiek 
iedibināts izcelsmes valsts princips. Šis 
izcelsmes valsts princips būtu jāpiemēro 
tikai attiecībām starp tiesību īpašniekiem 
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pārvaldījuma organizācijām) un 
raidorganizācijām, kā arī vienīgi nolūkā 
sniegt papildinošu tiešsaistes 
pakalpojumu, piekļūt tam vai to izmantot. 
Izcelsmes valsts principu nevajadzētu 
piemērot tālākai ar autortiesībām vai 
blakustiesībām aizsargāta un papildinošā 
tiešsaistes pakalpojumā ietverta satura 
publiskošanai vai reproducēšanai.

(vai tiesību subjektiem, kas pārstāv tiesību 
īpašniekus, piemēram, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām) un 
raidorganizācijām, kā arī vienīgi nolūkā 
sniegt šādus ar ziņām un aktuālu 
notikumu programmām saistītus 
papildinošus tiešsaistes pakalpojumus, 
piekļūt tiem vai tos izmantot. Izcelsmes 
valsts principu nevajadzētu piemērot 
tālākai ar autortiesībām vai blakustiesībām 
aizsargāta un papildinošā tiešsaistes 
pakalpojumā ietverta satura publiskošanai 
vai reproducēšanai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šajā regulā paredzētais izcelsmes 
valsts princips nebūtu jāattiecina uz 
papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem, 
kuri ir galvenokārt vai tikai un vienīgi 
paredzēti apraidīšanai citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kurā ir raidorganizācijas 
galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta. 
Šāds pakalpojums, kas galvenokārt vai 
tikai un vienīgi ir paredzēts noteiktai 
dalībvalstij, ir pakalpojums, kura 
programmas ir skaidri paredzētas 
iedzīvotājiem konkrētā dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kurā ir raidorganizācijas 
galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, 
un skatītāju auditorija skaidri aprobežojas 
ar minētās konkrētās dalībvalsts 
iedzīvotājiem; turklāt attiecībā uz šīm 
programmām ir maz ticams, ka tām 
atradīsies skatītāji vai klausītāji ārpus 
konkrētās dalībvalsts, kurai programmas 
ir paredzētas. Aspekti, kas ļauj identificēt 
mērķauditoriju, jo īpaši ietver valodu, 
tostarp valodu, subtitrus, reklāmas, 
dublēšanu, auditoriju, kurai ir paredzēta 
apraides pakalpojuma popularizēšana 
un/vai programmas veidošanas vietējo 
mērogu.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10)  Tā kā uzskatāms, ka papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšana, 
piekļuve tam vai tā izmantošana notiek 
tikai dalībvalstī, kurā raidorganizācijai ir 
tās galvenā uzņēmējdarbība, bet faktiski 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu var 
sniegt pāri robežām citās dalībvalstīs, ir 
nepieciešams nodrošināt, ka, nonākot pie 
maksājamās summas par attiecīgajām 
tiesībām, puses ņemtu vērā visus 
papildinoša tiešsaistes pakalpojuma 
aspektus, piemēram, pakalpojuma iezīmes, 
auditoriju, tostarp auditoriju dalībvalstīs, 
kurās raidorganizācijai ir tās galvenā 
uzņēmējdarbība, un citās dalībvalstīs, kurās 
papildinošajam tiešsaistes pakalpojumam 
piekļūst un to izmanto, un valodas versiju.

(10)  Tā kā uzskatāms, ka papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšana ziņu un 
aktuālu notikumu programmām, piekļuve 
tam vai tā izmantošana notiek tikai 
dalībvalstī, kurā raidorganizācijai ir tās 
galvenā uzņēmējdarbība, bet faktiski 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu var 
sniegt pāri robežām citās dalībvalstīs, ir 
nepieciešams nodrošināt, ka, nonākot pie 
maksājamās summas par attiecīgajām 
tiesībām, pusēm būtu jāizmanto objektīvi 
kritēriji un jāņem vērā visi papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma aspekti, piemēram, 
pakalpojuma iezīmes, tostarp pieejamības 
ilgums tiešsaistē, iespējamā un faktiskā 
auditorija, tostarp auditorija dalībvalstīs, 
kurās raidorganizācijai ir tās galvenā 
uzņēmējdarbība, un citās dalībvalstīs, kurās 
papildinošajam tiešsaistes pakalpojumam 
piekļūst un to izmanto, un visas pieejamās 
valodu versijas. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11)  To, kā izmantojamas tiesības, kuras 
skar šajā regulā noteiktais izcelsmes valsts 
princips, jo īpaši ciktāl tas attiecas uz 
noteiktiem apraides tehniskajiem 
līdzekļiem vai noteiktām valodas versijām, 
joprojām būs iespējams ierobežot ar 
līgumiskās brīvības principu, ja vien 
jebkādi šādi šo tiesību izmantošanas 

(11)  Ir nepieciešams atgādināt, ka ar 
līgumslēgšanas brīvības principu un 
spēkā esošo licencēšanas modeļu, 
piemēram, ekskluzīvu teritoriālo licenču, 
kuras padara iespējamus finansēšanas 
mehānismus, kas ir būtiski audiovizuālo 
darbu ražošanai, kā arī optimālu sadali 
un kultūras daudzveidības veicināšanu, 
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ierobežojumi atbilst Savienības tiesību 
aktiem.

atbalstīšanas nolūkos vajag turpināt to 
tiesību izmantošanas ierobežošanu, kuras 
ietekmē šajā regulā noteiktais izcelsmes 
valsts princips, ar nosacījumu, ja vien 
jebkādi šādi šo tiesību izmantošanas 
ierobežojumi atbilst Savienības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šīs regulas mērķis nav mudināt 
izmantot izdevīgāko tiesību aktu izvēles 
praksi. „Izcelsmes valsts” princips nebūtu 
jāpiemēro tiešsaistes pakalpojumiem, kuri 
galvenokārt vai tikai ir paredzēti citai 
auditorijai, nevis tās dalībvalsts 
auditorijai, kurā ir raidorganizācijas 
galvenā uzņēmējdarbības vieta, lai 
ierobežotu praksi, raidorganizācijai 
mēģinot veikt uzņēmējdarbību citā 
dalībvalstī, lai izvairītos no nelabvēlīgām 
finansiālām saistībām vai savā labā 
izmantotu labvēlīgākus licencēšanas 
nosacījumus salīdzinājumā ar dalībvalsti, 
kurā ir tās galvenās uzņēmējdarbības 
veikšanas vieta. Lai novērtētu, vai 
tiešsaistes pakalpojums ir paredzēts 
auditorijai ārpus raidorganizācijas 
dalībvalsts, būtu jāņem vērā pakalpojuma 
iezīmes, kā arī izmantotās valodu versijas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Pamatojoties uz 
līgumslēgšanas brīvības principu un lai 
netiktu nepamatoti skarti pašreizējie 
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licencēšanas modeļi, tādi kā ekskluzīva 
teritoriālā licencēšana, pārrobežu 
retranslācija no citas vai uz citu 
dalībvalsti tiek ierobežota, atļaujot 
kabeļiem līdzīgu vai IPTV līdzīgu 
pakalpojumu retranslāciju pārvaldītās 
vidēs.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Šī regula saskaņā ar līgumiskās 
brīvības principu neatceļ pašreizējos 
licencēšanas modeļus, tādus kā teritoriālā 
licencēšana, un neskar spēkā esošos valsts 
līgumtiesību noteikumus autortiesību 
jomā attiecībā uz pienācīgu atalgojumu, 
kā arī spēkā esošos kolektīvā 
pārvaldījuma risinājumus retranslācijai 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12)  Tādu retranslācijas pakalpojumu 
operatori, ko piedāvā satelīta tīklos, 
digitālos zemes tīklos, slēgtos uz IP 
balstītos tīklos, mobilajos tīklos vai 
tamlīdzīgos tīklos, sniedz pakalpojumus, 
kas ir līdzvērtīgi tiem, ko sniedz kabeļu 
retranslācijas pakalpojumu operatori, kad 
tie vienlaicīgi, bez pārveidojumiem un 
īsinājumiem sabiedriskai uztveršanai 
retranslē televīzijas un radio programmu 
sākotnējo pārraidi no citas dalībvalsts, ja šī 
sākotnējā pārraide notiek pa vadu vai pa 
gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību, bet 

(12)  Tādu retranslācijas pakalpojumu 
operatori, ko piedāvā satelīta tīklos, 
digitālos zemes tīklos, vai kabeļiem līdzīgu 
vai IPTV līdzīgu pakalpojumu operatori 
pārvaldītās vidēs, sniedz pakalpojumus, 
kas ir līdzvērtīgi tiem, ko sniedz kabeļu 
retranslācijas pakalpojumu operatori, kad 
tie vienlaicīgi, bez pārveidojumiem un 
īsinājumiem sabiedriskai uztveršanai 
retranslē televīzijas un radio programmu 
sākotnējo pārraidi no citas dalībvalsts, ja šī 
sākotnējā pārraide notiek pa vadu vai pa 
gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību, bet 



PE635.476/ 11

LV

nav tiešsaistes pārraide, un ja tā ir 
paredzēta sabiedriskai uztveršanai. 
Tādējādi tiem vajadzētu būt šīs regulas 
darbības jomā un gūt labumu no 
mehānisma, ar kuru ievieš tiesību obligāto 
kolektīvo pārvaldījumu. No šīs regulas 
darbības jomas būtu jāizslēdz atvērtā 
internetā piedāvāti retranslācijas 
pakalpojumi, jo šiem pakalpojumiem ir 
citādas īpašības. Tie nav saistīti ne ar vienu 
konkrētu infrastruktūru, un to spēja 
nodrošināt kontrolētu vidi ir ierobežota 
salīdzinājumā, piemēram, ar kabeļtīkliem 
vai slēgtiem uz IP balstītiem tīkliem.

nav tiešsaistes pārraide, un ja tā ir 
paredzēta sabiedriskai uztveršanai. 
Tādējādi tiem vajadzētu būt šīs regulas 
darbības jomā un gūt labumu no 
mehānisma, ar kuru ievieš tiesību obligāto 
kolektīvo pārvaldījumu. No šīs regulas 
darbības jomas būtu jāizslēdz atvērtā 
internetā piedāvāti retranslācijas 
pakalpojumi, kas nav kabeļiem līdzīgivai 
IPTV līdzīgi pakalpojumi pārvaldītā vidē, 
jo šiem pakalpojumiem ir citādas īpašības. 
Tie nav saistīti ne ar vienu konkrētu 
infrastruktūru, un to spēja nodrošināt 
kontrolētu vidi ir ierobežota salīdzinājumā, 
piemēram, ar kabeļtīkliem vai slēgtiem uz 
IP balstītiem tīkliem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
to retranslācijas pakalpojumu operatoriem, 
kuri tiek piedāvāti satelīta tīklos, 
digitālajos zemes tīklos, slēgtos uz IP 
balstītos tīklos, mobilajos tīklos vai 
tamlīdzīgos tīklos, un pārvarētu atšķirības 
valstu likumos attiecībā uz šādiem 
retranslācijas pakalpojumiem, būtu 
jāpiemēro noteikumi, kas līdzīgi tiem, 
kurus piemēro Direktīvā 93/83/EEK 
definētajai kabeļu retranslācijai. Ar minēto 
direktīvu iedibināto noteikumu vidū ir 
pienākums tiesības uz atļaujas piešķiršanu 
vai atteikšanu retranslācijas pakalpojumu 
operatoram īstenot ar kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas starpniecību. 
Tas neskar Direktīvu 2014/26/ES un jo 
īpaši tās noteikumus par tiesību īpašnieku 
tiesībām attiecībā uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izvēli.

(13)  Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
to retranslācijas pakalpojumu operatoriem, 
kuri tiek piedāvāti satelīta tīklos un 
digitālajos zemes tīklos, kā arī kabeļiem 
līdzīgiem vai IPTV līdzīgiem 
pakalpojumiem pārvaldītā vidē un 
pārvarētu atšķirības valstu likumos 
attiecībā uz šādiem retranslācijas 
pakalpojumiem, būtu jāpiemēro noteikumi, 
kas līdzīgi tiem, kurus piemēro Direktīvā 
93/83/EEK definētajai kabeļu 
retranslācijai. Ar minēto direktīvu 
iedibināto noteikumu vidū ir pienākums 
tiesības uz atļaujas piešķiršanu vai 
atteikšanu retranslācijas pakalpojumu 
operatoram īstenot ar kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas starpniecību. 
Tas neskar Direktīvu 2014/26/ES un jo 
īpaši tās noteikumus par tiesību īpašnieku 
tiesībām attiecībā uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izvēli. Tiesības 
atteikt atļauju kā tādas paliek neskartas, 
un tikai šo tiesību īstenošanas veids tiek 
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reglamentēts zināmā apjomā. Tas arī 
nozīmē, ka vienmēr ir iespējams lemt, vai 
ir piešķiramas tiesības uz retranslāciju. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kolektīvajām pārvaldības 
organizācijām vajadzētu būt iespējai 
piemērot noteikumus par šajā regulā 
paredzēto retranslācijas tiesību 
īstenošanu, kolektīvo līgumu ar kādu 
retranslācijas pakalpojuma operatoru 
paplašināti attiecinot arī uz to tiesību 
īpašnieku tiesībām, kurus organizācija 
nepārstāv, ja šāda sistēma ir paredzēta 
valsts tiesību aktos. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Raidorganizācijas, kas to 
programmas saturošus signālus, kuri 
paredzēti publiskai uztveršanai, 
izplatītājiem, kuri saskaņā ar Bernes 
konvenciju ir trešā puse attiecībā pret 
raidorganizāciju, pārraida, izmantojot 
tiešu signāla pievadīšanas procesu, ir 
kopā ar izplatītājiem solidāri atbildīgas 
par vienotu un nedalāmu izziņošanu 
sabiedrībai un publiskošanu, kā noteikts 
Direktīvas 2001/29/EK 3. pantā, un tie šo 
uzdevumu veic kopā. Tāpēc šādām 
raidorganizācijām un šādiem izplatītājiem 
no attiecīgajiem tiesību īpašniekiem būtu 
jāsaņem atļauja attiecībā uz to attiecīgo 
līdzdalību šādās darbībās.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Regulas 4. pantā paredzētais 
atbrīvojums saistībā ar raidorganizāciju 
tiesībām neierobežo tiesību īpašnieku 
iespēju izvēlēties nodot savas tiesības 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai un 
tādējādi saņemt tiešu daļu no 
retranslācijas pakalpojumu operatora 
maksātās atlīdzības.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15)  Lai nepieļautu, ka izcelsmes valsts 
principa piemērošana tiek apieta, pagarinot 
līdzšinējos nolīgumus par to, kā tiek 
īstenotas autortiesības un blakustiesības, 
kas būtiski attiecas uz papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanu, kā arī 
papildinoša tiešsaistes pakalpojuma 
piekļūstamību vai izmantošanu, izcelsmes 
valsts principu nepieciešams piemērot arī 
līdzšinējiem nolīgumiem, tomēr ar pārejas 
periodu.

(15)  Lai nepieļautu, ka ziņu un aktuālu 
notikumu programmām paredzētā 
izcelsmes valsts principa piemērošana tiek 
apieta, pagarinot līdzšinējos nolīgumus par 
to, kā tiek īstenotas autortiesības un 
blakustiesības, kas būtiski attiecas uz 
papildinoša tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanu, kā arī papildinoša tiešsaistes 
pakalpojuma piekļūstamību vai 
izmantošanu, šo principu nepieciešams 
piemērot arī līdzšinējiem nolīgumiem, 
tomēr ar pārejas periodu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Raidorganizācijas, kas to 
programmas saturošus signālus, kuri 
paredzēti publiskai uztveršanai, 
izplatītājiem pārraida, izmantojot tiešu 
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signāla pievadīšanas procesu, ir kopā ar 
izplatītājiem solidāri atbildīgas par 
vienotu un nedalāmu izziņošanu 
sabiedrībai un publiskošanu, kā noteikts 
Direktīvas 2001/29/EK 3. pantā, un tie šo 
uzdevumu veic kopā. Tāpēc šādām 
raidorganizācijām un izplatītājiem no 
attiecīgajiem tiesību īpašniekiem būtu 
jāsaņem atļauja attiecībā uz to attiecīgo 
līdzdalību šādās darbībās.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā atzītās 
pamattiesības un principi. Nosacījums, ka, 
īstenojot publiskošanas tiesības attiecībā uz 
retranslācijas pakalpojumiem, ir vajadzīgs 
obligātais kolektīvais pārvaldījums, tiesību 
īpašnieku tiesību īstenošanu gan varētu 
traucēt, tomēr konkrētiem pakalpojumiem 
tādu nosacījumu ir nepieciešams mērķēti 
izvirzīt — arī lai, atvieglinot šo tiesību 
nokārtošanu, darītu iespējamu plašāku 
televīzijas un radio programmu pārrobežu 
izplatīšanu.

(16)  Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā atzītās 
pamattiesības un principi. Nosacījums, ka, 
īstenojot publiskošanas tiesības attiecībā uz 
retranslācijas pakalpojumiem, notiek 
obligātais kolektīvais pārvaldījums, tiesību 
īpašnieku tiesību īstenošanu traucē, tomēr 
tādu nosacījumu ir nepieciešams mērķēti 
izvirzīt un ierobežoti attiecināt to uz 
konkrētiem pakalpojumiem, kas ir līdzīgi 
kabeļu un satelītu retranslācijām un 
notiek pārvaldītā vidē.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18)  Kad regula kādu laiku būs bijusi 
spēkā, tā būtu jāpārskata, lai cita starpā 
novērtētu, kādā mērā Eiropas patērētāju 
interesēs un tādējādi arī Savienības kultūru 
daudzveidības vairošanas interesēs ir 
palielinājusies papildinošu tiešsaistes 

(18)  Saskaņā ar labāka regulējuma 
principiem regula būtu jāpārskata, kad tā 
kādu laiku būs bijusi spēkā, lai novērtētu 
regulas, tostarp noteikumus par tiešu 
signāla pievadīšanu, ietekmi uz Eiropas 
radošajām nozarēm, uz Eiropas 
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pakalpojumu sniegšana pāri robežām. audiovizuālo darbu finansēšanu un uz 
tiesību īpašniekiem.  Pārskatā būtu jāņem 
arī vērā, kādā mērā Eiropas patērētāju un 
uzņēmumu interesēs un tādējādi arī 
Savienības kultūru daudzveidības 
vairošanas interesēs ir palielinājusies 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu 
sniegšana pāri robežām, kā arī 
ieguldījumu līmenis jaunā saturā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 
proti, sekmēt papildinošu tiešsaistes 
pakalpojumu sniegšanu pāri robežām un 
atvieglināt tādu televīzijas un radio 
programmu retranslēšanu, kuru izcelsme ir 
citās dalībvalstīs, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, kā arī to, 
ka to mēroga un ietekmes dēļ minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība drīkst pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai. 
Attiecībā uz papildinošu tiešsaistes 
pakalpojumu pārrobežas sniegšanu šī 
regula iedibina iespējinošus mehānismus, 
kas atvieglina autortiesību un blakustiesību 
nokārtošanu. Šī regula raidorganizācijām 
neuzliek pienākumu sniegt šādus 
pakalpojumus pāri robežām. Šī regula arī 
neuzliek pienākumu retranslācijas 
pakalpojumu operatoriem savos 
pakalpojumos iekļaut televīzijas un radio 
programmas, kuru izcelsme ir citās 
dalībvalstīs. Šī regula attiecas tikai uz 
noteiktu retranslācijas tiesību īstenošanu, 
ciktāl tas nepieciešams, lai būtu vienkāršāk 

(19)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 
proti, sekmēt papildinošu raidorganizāciju 
tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu ziņu un 
aktuālu notikumu programmām pāri 
robežām un atvieglināt tādu televīzijas un 
radio programmu retranslēšanu, kuru 
izcelsme ir citās dalībvalstīs, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, kā arī to, ka to mēroga un 
ietekmes dēļ minētos mērķus dažos 
gadījumos var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība drīkst pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai. 
Attiecībā uz raidorganizāciju dažu 
papildinošu tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežas sniegšanu šī regula iedibina 
iespējinošus mehānismus, kas atvieglina 
autortiesību un blakustiesību nokārtošanu. 
Šī regula arī neuzliek pienākumu 
retranslācijas pakalpojumu operatoriem 
savos pakalpojumos iekļaut televīzijas un 
radio programmas, kuru izcelsme ir citās 
dalībvalstīs. Šī regula attiecas tikai uz 
noteiktu retranslācijas tiesību īstenošanu, 
ciktāl tas nepieciešams, lai būtu vienkāršāk 
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licencēt autortiesības un blakustiesības 
šādu pakalpojumu sakarā, un tikai attiecībā 
uz televīzijas un radio programmām, kuru 
izcelsme ir citās Savienības dalībvalstīs,

licencēt autortiesības un blakustiesības 
šādu pakalpojumu sakarā, un tikai attiecībā 
uz televīzijas un radio programmām, kuru 
izcelsme ir citās Savienības dalībvalstīs,

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Programmu retranslācija no citām 
dalībvalstīm ir darbība, kas pakļauta 
autortiesībām un dažos gadījumos — 
blakustiesībām. Tālab tiešsaistes 
pakalpojumiem būtu jāsaņem atļauja no 
katra tiesību īpašnieka katrā retranslētās 
programmas daļā. Saskaņā ar šo regulu 
atļaujas būtu jāpiešķir ar līgumu, ja vien 
nav paredzēti pagaidu izņēmumi esošo 
tiesību licencēšanas shēmu ietvaros.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Subject matter

1. Ar šo regulu nosaka juridiskus 
mehānismus, kas atvieglina autortiesību 
un blakustiesību nokārtošanu, kas 
nepieciešamas tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanai, un atvieglina 
digitālas retranslācijas slēgtā vidē.
2. Šādi juridiskie mehānismi ietver 
izcelsmes valsts principa noteikšanu 
attiecībā uz šādu tiesību īstenošanu. 
Juridiskie mehānismi ietver arī 
noteikumus par retranslācijai būtisko 
autortiesību un blakustiesību obligāto 
kolektīvo pārvaldījumu, par kolektīvā 
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pārvaldījuma organizāciju tiesiskajām 
prezumpcijām attiecībā uz pārstāvību un 
par to, kā raidorganizācijas īsteno 
retranslācijas tiesības.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) "retranslācija" ir jebkāda vienlaicīga, 
nemainīta un nesaīsināta retranslācija, kas 
nav Direktīvā 93/83/EEK definētā kabeļu 
retranslācija un nav retranslācija ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2015/2120 definētā interneta 
piekļuves pakalpojuma starpniecību, bet 
kas paredzēta tam, lai sabiedrība pa vadu, 
pa gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību, 
bet ne tiešsaistes pārraidīšanā, uztvertu 
sabiedriskai uztveršanai paredzētu 
televīzijas un radio programmu sākotnēju 
pārraidi no citas dalībvalsts, ja vien puse, 
kura veic šādu retranslāciju, nav 
raidorganizācija, kura veic sākotnējo 
pārraidi vai kuras kontrolē un atbildībā 
šāda pārraide notiek. 

(b) "retranslācija" ir jebkāda vienlaicīga, 
nemainīta un nesaīsināta retranslācija, kas 
nav Direktīvā 93/83/EEK definētā kabeļu 
retranslācija, aprobežojoties ar kabeļiem 
līdzīgiem vai IPTV līdzīgiem 
pakalpojumiem, kuri ir paredzēti tam, lai 
sabiedrība pa vadu, pa gaisu, tostarp ar 
satelīta starpniecību, bet ne tiešsaistes 
pārraidīšanā, uztvertu sabiedriskai 
uztveršanai paredzētu televīzijas un radio 
programmu sākotnēju pārraidi no citas 
dalībvalsts, ja vien puse, kura veic šādu 
retranslāciju, nav raidorganizācija, kura 
veic sākotnējo pārraidi vai kuras kontrolē 
un atbildībā šāda pārraide notiek.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) "tieša signālu pievadīšana" ir divu 
vai vairāku pakāpju process, kurā 
raidorganizācijas to programmas 
saturošus signālus, kas paredzēti 
sabiedriskai uztveršanai, tieši pārraida 
izplatītājiem, kas ir citas organizācijas, 
nevis raidorganizācijas atbilstoši Bernes 
konvencijai, izmantojot privātu līniju, — 
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pa vadu vai pa gaisu, tostarp ar satelīta 
starpniecību, — tādā veidā, ka minētos 
programmas saturošos signālus to 
pārraidīšanas laikā sabiedrība nevar 
uztvert; izplatītāji savukārt šīs 
programmas piedāvā sabiedrībai 
vienlaicīgi ar to apraidi un nepārveidotā 
un nesaīsinātā veidā, lai sabiedrība varētu 
tās skatīties vai klausīties, izmantojot 
kabeļtīklus, mikroviļņu sistēmas, ciparu 
virszemes, uz IP balstītus un mobilo 
sakaru tīklus vai līdzīgus tīklus.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) "pārvaldītas vides” ir definētas 
vienīgi kā kabeļiem līdzīgi vai IPTV 
līdzīgi pakalpojumi ar drošu un 
ierobežotu piekļuvi, kad operators 
retranslācijas pakalpojumu līgumā 
pilnvarotiem lietotājiem nodrošina no 
viena gala līdz otram šifrētu retranslāciju.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

"Izcelsmes valsts" principa piemērošana 
papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem

"Izcelsmes valsts" principa piemērošana 
tiešsaistes pakalpojumiem ziņu un aktuālu 
notikumu apraidēm

 Par tādām darbībām kā publiskot un 
darīt pieejamu, kuras notiek, ar 
raidorganizācijas pašas spēkiem vai tās 
kontrolē un atbildībā tiekot sniegtam 
papildinošam tiešsaistes pakalpojumam, kā 
arī par reproducēšanas darbībām, kas 

 Par tādām darbībām kā publiskot un 
darīt pieejamu, kuras notiek, ar 
raidorganizācijas pašas spēkiem vai tās 
kontrolē un atbildībā tiekot sniegtam 
sākotnēju ekskluzīvu ziņu un aktuālu 
notikumu programmu apraidi 
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nepieciešamas, lai nodrošinātu papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma piekļūstamību vai 
izmantošanu, attiecībā uz šīm darbībām 
būtisko autortiesību un blakustiesību 
īstenošanu uzskata, ka tās notiek vienīgi 
dalībvalstī, kurā raidorganizācijai ir 
galvenā uzņēmējdarbība.

papildinošam tiešsaistes pakalpojumam, kā 
arī par šādu zinu un aktuālu notikumu 
programmu reproducēšanas darbībām, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu papildinoša 
tiešsaistes pakalpojuma piekļūstamību vai 
izmantošanu, attiecībā uz šīm darbībām 
būtisko autortiesību un blakustiesību 
iegūšanu un šo iegūto tiesību īstenošanu 
uzskata, ka tās notiek vienīgi dalībvalstī, 
kurā raidorganizācijai ir galvenā 
uzņēmējdarbība.

 Nosakot summu, kas maksājama par 
šīm tiesībām saskaņā ar 1. punktā noteikto 
izcelsmes valsts principu, puses ņem vērā 
visus papildinošā tiešsaistes pakalpojuma 
aspektus, piemēram, papildinošā tiešsaistes 
pakalpojuma īpašības, auditoriju un 
valodas versiju.

 Nosakot summu, kas maksājama par 
šīm tiesībām saskaņā ar 1. punktā noteikto 
izcelsmes valsts principu, puses ņem vērā 
visus papildinošā tiešsaistes pakalpojuma 
aspektus, piemēram, papildinošā tiešsaistes 
pakalpojuma īpašības, tostarp pieejamības 
ilgumu tiešsaistē, auditoriju un visas 
pieejamās valodu versijas.

 Šā panta 2. punkts neierobežo pušu 
brīvību vienoties par konkrētām metodēm 
vai kritērijiem, lai aprēķinātu summu, kas 
maksājama par šīm tiesībām saskaņā ar 
izcelsmes valsts principu, piemēram, tām, 
kas balstītas uz raidorganizācijas 
ieņēmumiem, kurus rada tiešsaistes 
pakalpojumi.

Šā panta 1. un 2. punkts neskar 
autortiesībās paredzēto teritorialitātes un 
līgumiskās brīvības principu un neskar 
Direktīvā 2001/29/EK noteiktās tiesības. 
Ņemot to vērā, pusēm ir tiesības turpināt 
vienoties par ierobežojumu noteikšanu 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto 
tiesību izmantošanu, ja vien šie 
ierobežojumi ir saskaņā ar Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktiem.

Televīzijas un radio programmas 
sākotnējās pārraides retranslācija no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, 
izmantojot papildinošu tiešsaistes 
pakalpojumu, kā ir definēts šajā regulā, 
notiek, ievērojot piemērojamās 
autortiesības, blakustiesības un tiesības uz 
citiem aizsargātiem objektiem un 
pamatojoties uz individuāliem un 
kolektīviem līgumiem starp autortiesību 
īpašniekiem, blakustiesību tiesību 
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subjektiem, citu aizsargātu objektu tiesību 
subjektiem un retranslācijas pakalpojumu 
operatoriem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Kā retranslācijas tiesības īsteno tiesību 
īpašnieki, kas nav raidorganizācijas

Kā retranslācijas, neizmantojot kabeļus, 
tiesības īsteno tiesību īpašnieki, kas nav 
raidorganizācijas

(-1) Retranslācijas tiesības ir ekskluzīvas 
tiesības, un tās ir jāpiešķir ar autortiesību 
un blakustiesību īpašnieku atļauju.

(1) Autortiesību un blakustiesību 
īpašnieki, kas nav raidorganizācijas, savas 
tiesības piešķirt vai atteikt retranslācijas 
atļauju drīkst īstenot tikai ar kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas starpniecību.

(1) Autortiesību un blakustiesību 
īpašnieki, kas nav raidorganizācijas, īsteno 
savas tiesības piekļūt retranslācijas 
pakalpojumiem pārvaldītās vidēs tikai ar 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
starpniecību.

(2) Ja tiesību īpašnieks 1. punktā 
minēto tiesību pārvaldīšanu nav nodevis 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, par 
pilnvarotu tāda tiesību īpašnieka vārdā 
pārvaldīt šīs tiesības uzskata kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, kas pārvalda 
tās pašas kategorijas tiesības tās 
dalībvalsts teritorijā, kurā retranslācijas 
pakalpojuma operators cenšas nokārtot 
tiesības uz retranslāciju.
(3) Ja minētās kategorijas tiesības 
minētās dalībvalsts teritorijā pārvalda 
vairāk nekā viena kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, tiesību īpašnieks brīvi izvēlas, 
kuru no šīm kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām uzskatīt par pilnvarotu 
pārvaldīt viņa vai viņas tiesības. Ja šādā 
situācijā tiesību īpašnieks neizvēlas 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, to, 
kuru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
uzskatīt par tādu, kurai uzticēts pārvaldīt šā 

(3) Ja minētās kategorijas tiesības 
minētās dalībvalsts teritorijā pārvalda 
vairāk nekā viena kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, tiesību īpašnieks brīvi izvēlas, 
kuru no šīm kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām uzskatīt par pilnvarotu 
pārvaldīt viņa vai viņas tiesības. Ja šādā 
situācijā tiesību īpašnieks neizvēlas 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, to, 
kuru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
uzskatīt par tādu, kurai uzticēts pārvaldīt šā 
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tiesību īpašnieka tiesības, norāda 
dalībvalsts, kuras teritorijā retranslācijas 
pakalpojuma operators cenšas nokārtot 
tiesības uz retranslāciju.

tiesību īpašnieka tiesības, norāda 
dalībvalsts, kuras teritorijā retranslācijas 
pakalpojuma operators cenšas nokārtot 
tiesības uz retranslāciju.

(4) Tiesību īpašniekam tiesības un 
pienākumi, kas izriet no nolīguma starp 
retranslācijas pakalpojuma operatoru un 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kuru 
uzskata par pilnvarotu pārvaldīt viņa vai 
viņas tiesības, ir tādas pašas kā tiem 
tiesību īpašniekiem, kas minēto kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju pilnvarojuši, 
un viņš vai viņa uz šīm tiesībām var 
pretendēt attiecīgās dalībvalsts noteiktajā 
laikā, kas nav īsāks par trim gadiem no 
tās retranslācijas dienas, kurā ietverts 
viņa vai viņas darbs vai cits aizsargāts 
tiesību objekts.
(5) Dalībvalsts var paredzēt, ka tad, ja 
tiesību īpašnieks dod atļauju darba vai 
cita aizsargāta tiesību objekta sākotnējai 
pārraidīšanai tās teritorijā, tiek uzskatīts, 
ka viņš vai viņa ir piekritis(-usi) savas 
retranslācijas tiesības īstenot nevis 
individuāli, bet gan saskaņā ar šo regulu.

(5a) Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
uztur datubāzi, lai varētu sniegt 
informāciju saistībā ar šajā pantā 
reglamentēto autortiesību un 
blakustiesību pārvaldīšanu, tostarp 
informāciju par tiesību īpašnieku un 
tiesību izmantošanas veidu, teritoriju un 
laika periodu.
(5b) Šīs regulas vajadzībām arī ir 
pieejama iespēja meklēt mediāciju un 
novērst sarunu stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu, kā paredzēts Padomes 
Direktīvas 93/83/EEK 11. pantā un 12. 
panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Raidorganizāciju programmu 
izmantošana ar retranslāciju

Televīzijas vai radio programmā iekļautu 
to darbu vai citu aizsargātu tiesību 
objektu retranslācija, kurus sākotnēji 
sabiedrībai ir izziņojusi raidorganizācija 
ir šādas programmas izziņošanas darbība 
sabiedrībai neatkarīgi no tā, vai 
retranslācijas pakalpojuma operators 
izmanto tādus pašus tehniskos līdzekļus 
vai atšķirīgus tehniskos līdzekļus 
salīdzinājumā tiem, ko izmanto sākotnējai 
apraidīšanas darbībai, un neatkarīgi no 
tā, vai šāda retranslācija notiek faktiskajā 
vai plānotajā sākotnējās apraidīšanas 
uztveršanas zonā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Raidorganizāciju programmu 
izmantošana ar tieša signāla pievadīšanas 
procesa palīdzību Raidorganizācijas, kas 
to programmas saturošus signālus, kuri 
paredzēti publiskai uztveršanai, 
izplatītājiem, kas ir citas organizācijas, 
nevis raidorganizācijas atbilstoši Bernes 
konvencijai, pārraida, izmantojot tiešu 
signāla pievadīšanas procesu, ir kopā ar 
izplatītājiem solidāri atbildīgas par 
vienotām un nedalāmām izziņošanas 
sabiedrībai un publiskošanas darbībām, 
ko tās veic kopā, kā noteikts Direktīvas 
2001/29/EK 3. pantā. Tāpēc šādām 
raidorganizācijām un šādiem izplatītājiem 
no attiecīgajiem tiesību īpašniekiem būtu 
jāsaņem atļauja attiecībā uz to attiecīgo 
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līdzdalību šādās darbībās.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Pārejas noteikumi
Ja pēc [the date mentioned in Article 7(2) 
+ 2 years, to be inserted by OPOCE]] 
nolīgumi par tādu [the date mentioned in 
Article 7(2), to be inserted by OPOCE ] 
spēkā esošu autortiesību vai blakustiesību 
īstenošanu, kuras būtiski attiecas uz 
tādām papildinoša tiešsaistes 
pakalpojuma sniegšanas laikā notiekošām 
darbībām kā publiskot un darīt pieejamu, 
kā arī uz papildinoša tiešsaistes 
pakalpojuma sniegšanai, piekļuvei tam, 
vai tā izmantošanai nepieciešamām 
reproducēšanas darbībām, zaudē spēku, 
no minētā datuma tos reglamentē 2. 
pants.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ne vēlāk kā [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] Komisija šo regulu pārskata un 
ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai.

(1) Ne vēlāk kā[3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] Komisija šo regulu pārskata un 
ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai. Ziņojumu dara viegli un 
efektīvi pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 37
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis Komisijai sniedz 
informāciju, kas nepieciešama 1. punktā 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

(2) Dalībvalstis Komisijai savlaicīgi un 
precīzi sniedz informāciju, kas 
nepieciešama 1. punktā minētā ziņojuma 
sagatavošanai.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) To piemēro no [6 months following 
the day of its publication, to be inserted by 
OPOCE].

(2) To piemēro no [18 months following 
the day of its publication, to be inserted by 
OPOCE].


