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ĪSS PAMATOJUMS 

Šā regulas priekšlikuma mērķis ir veicināt televīzijas un radio programmu plašāku izplatību, 

attiecinot konkrētus 1993. gada Satelītu apraides un kabeļu retranslācijas direktīvas principus 

arī uz tiešsaistes vidi, kā arī attiecinot izcelsmes valsts principu uz raidorganizāciju sniegtiem 

papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem, un paplašināt tiesību obligāto kolektīvo pārvaldību 

retranslācijas pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot nevis kabeļus, bet slēgtus tīklus. 

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas vispārējo pieeju attiecināt izcelsmes valsts principu 

uz raidorganizāciju sniegtiem papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem nolūkā veicināt 

autortiesību un saistīto darbu licencēšanu. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē arī 

noteikumus par tiesību obligātās kolektīvās pārvaldības paplašināšanu, taču uzskata, ka būtu 

jāietver arī atvērtā internetā piedāvāti retranslācijas pakalpojumi, ja tie ir saistīti ar kontrolētu 

vidi, piemēram, lietotāju grupu, kas nosakāma, pamatojoties uz lietotāja reģistrāciju vai 

verifikāciju. 

Vienlaikus būtu jāuzsver, ka šie jaunie noteikumi ir saderīgi ar līgumiskās brīvības principu, 

kam ir būtiska nozīme Eiropas audiovizuālo darbu ilgtermiņa dzīvotspējas nodrošināšanā. 

Atzinuma sagatavotājs vēlas, lai Komisija šīs regulas pārskatīšanā nostiprinātu šos 

noteikumus, ņemot vērā šīs regulas ietekmi uz audiovizuālajiem darbiem paredzēto 

finansējumu un investīcijām tajos Eiropā. 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

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 veicinātu kultūras un valodu 

daudzveidību, sociālo kohēziju un piekļuvi 

informācijai, 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. 
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Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1а)  Būtu jāveicina uzņēmējdarbības 

saišu izveide starp plašsaziņas līdzekļiem 

un radio pakalpojumu operatoriem ES 

dalībvalstīs, lai pēc jebkurā attiecīgajā 

dalībvalstī dzīvojoša patērētāja 

pieprasījuma varētu nodrošināt 

pakalpojumu komplektu, kas ietver citas 

dalībvalsts programmas. 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Digitālo tehnoloģiju un interneta 

attīstība ir mainījusi televīzijas un radio 

programmu izplatīšanu un piekļuvi tām. 

Lietotāji arvien vairāk sagaida, ka viņiem 

būs piekļuve televīzijas un radio 

programmām gan tiešraidē, gan pēc 

pieprasījuma, izmantojot tādus 

tradicionālos kanālus kā satelīts vai 

kabelis, kā arī ar tiešsaistes pakalpojumu 

starpniecību. Tādējādi raidorganizācijas 

arvien vairāk papildus saviem televīzijas 

un radio programmu raidījumiem piedāvā 

savu apraidi papildinošus tiešsaistes 

pakalpojumus, piemēram, simultānraides 

un arhīvtelevīzijas pakalpojumus. 

Retranslācijas pakalpojumu operatori, kas 

TV un radio programmu raidījumus sakopo 

paketēs un nepārveidotus un nesaīsinātus 

sniedz lietotājiem vienlaicīgi ar sākotnējo 

raidījuma pārraidīšanu, izmanto dažādus 

retranslācijas paņēmienus, piemēram, 

kabeli, satelītu, digitālo zemes apraidi, 

slēgtus uz IP balstītos vai mobilos tīklus, 

(2) Tiešsaistes tirdzniecības vietu 

digitālo tehnoloģiju attīstība ir mainījusi 

televīzijas un radio programmu izplatīšanu 

un piekļuvi tām. Lietotāji arvien vairāk 

sagaida, ka viņiem būs piekļuve televīzijas 

un radio programmām gan tiešraidē, gan 

pēc pieprasījuma, izmantojot tādus 

tradicionālos kanālus kā satelīts vai 

kabelis, kā arī ar tiešsaistes pakalpojumu 

starpniecību. Tādējādi raidorganizācijas 

arvien vairāk papildus saviem televīzijas 

un radio programmu raidījumiem piedāvā 

savu apraidi papildinošus tiešsaistes 

pakalpojumus, piemēram, simultānraides 

un arhīvtelevīzijas pakalpojumus, lai 

paplašinātu savu regulāro programmu 

klāstu. Retranslācijas pakalpojumu 

operatori, kas TV un radio programmu 

raidījumus sakopo paketēs un 

nepārveidotus un nesaīsinātus sniedz 

lietotājiem vienlaicīgi ar sākotnējo 

raidījuma pārraidīšanu, izmanto dažādus 

retranslācijas paņēmienus, piemēram, 
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kā arī atvērto internetu. Lietotāji, tostarp 

Savienības valodu minoritāšu pārstāvji, kā 

arī personas, kas dzīvo dalībvalstī, kura 

nav viņu izcelsmes dalībvalsts, arvien 

vairāk prasa piekļuvi TV un radio 

programmu raidījumiem, kuru izcelsme ir 

ne tikai pašu dalībvalstī, bet arī citās 

Savienības dalībvalstīs. 

kabeli, satelītu, digitālo zemes apraidi, 

slēgtus uz IP balstītos vai mobilos tīklus, 

kā arī atvērto internetu. Minēto iemeslu dēļ 

televīzijas un radio programmu 

izplatīšana un piekļuve tām arvien vairāk 

tiek nodrošināta, izmantojot vairākas 

platformas un tehnoloģiski neitrālus 

instrumentus. Lietotāji, tostarp Savienības 

valodu minoritāšu pārstāvji, kā arī 

personas, kas dzīvo dalībvalstī, kura nav 

viņu izcelsmes dalībvalsts, vai kas tajā ir 

uz laiku ieceļojuši, jebkurā platformā 

bezrobežu vidē arvien vairāk prasa piekļuvi 

TV un radio programmu raidījumiem, kuru 

izcelsme ir ne tikai pašu dalībvalstī, bet arī 

citās Savienības dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2а) Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzēji cenšas nodrošināt, lai to 

tehniskie pakalpojumi pakāpeniski kļūtu 

pieejami personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem. 

 

Grozījums Nr.   5 

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, 

(3) Raidorganizācijas katru dienu 

daudzas stundas raida ziņu un jaunākajiem 

notikumiem veltītus 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 
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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. 

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. 

 

Grozījums Nr.  6 

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) 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 taisnīgas 

atlīdzības maksāšanas, ja piekļuve 

pakalpojumam netiek sniegta, 

pamatojoties uz individuālu abonēšanu, 

nosakāmu lietotāju grupu vai par maksu. 

Šādu risku var novērst, izmantojot 

līgumiskas vienošanās. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 
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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/EK15 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2006/115/EK16. 

(5) Tiesības uz darbiem un citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem ir cita starpā 

saskaņotas ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2001/29/EK15 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2006/115/EK16, kas ir būtisks instruments 

tiesību īpašnieku aizsardzībai. 

_________________ _________________ 

15 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. 

15 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. 

16 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. 

16 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.  8 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Padomes Direktīva 93/83/EEK17 

atvieglina citās Savienības dalībvalstīs 

tapušu televīzijas un radio programmu 

satelītapraidi pāri robežām un retranslāciju 

pa kabeli. Tomēr šīs direktīvas noteikumi 

par raidorganizāciju pārraidēm attiecas 

tikai uz pārraidīšanu ar satelīta starpniecību 

un tādējādi neattiecas uz apraidi 

papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

savukārt noteikumi par citās dalībvalstīs 

tapušu televīzijas un radio programmu 

retranslācijām attiecas tikai uz vienlaicīgu, 

bez pārveidojumiem un īsinājumiem veiktu 

retranslēšanu pa kabeli vai mikroviļņu 

sistēmām un neattiecas uz šādām 

retranslācijām ar citu tehnoloģiju 

(6) Padomes Direktīva 93/83/EEK17 

atvieglina citās Savienības dalībvalstīs 

tapušu televīzijas un radio programmu 

satelītapraidi pāri robežām un retranslāciju 

pa kabeli. Tomēr šīs direktīvas noteikumi 

par raidorganizāciju pārraidēm attiecas 

tikai uz pārraidīšanu ar satelīta starpniecību 

un tādējādi neattiecas uz apraidi 

papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

savukārt noteikumi par citās dalībvalstīs 

tapušu televīzijas un radio programmu 

retranslācijām attiecas tikai uz vienlaicīgu, 

bez pārveidojumiem un īsinājumiem veiktu 

retranslēšanu pa kabeli vai mikroviļņu 

sistēmām. 
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palīdzību. 

__________________ __________________ 

17 Padomes 1993. gada 27. septembra 

Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu 

saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un 

blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu 

apraidei un kabeļu retranslācijai, OV L 

248, 6.10.1993., 15.–21.lpp. 

17 Padomes 1993. gada 27. septembra 

Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu 

saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un 

blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu 

apraidei un kabeļu retranslācijai, OV L 

248, 6.10.1993., 15.–21.lpp. 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

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) Tādēļ, lai veicinātu pāri robežām 

sniegtos apraidi papildinošos tiešsaistes 

pakalpojumus un tādu televīzijas un radio 

programmu retranslēšanu, kuru izcelsme 

ir citās dalībvalstīs, ir jāpielāgo konkrēts 

tiesiskais regulējums, kas reglamentē šādai 

darbībai būtisko autortiesību un 

blakustiesību īstenošanu. Tiešsaistes 

pārrobežu piekļuve Eiropā 

nodrošinātajam saturam tiks paplašināta, 

raidorganizāciju papildinošajos tiešsaistes 

pakalpojumos iekļaujot arī pakalpojumus, 

kurus galvenokārt veido tādu darbu 

sniegšana sabiedrībai, kas ir producēti to 

redakcionālās atbildības ietvaros un kas 

tiek pārraidīti tikai tiešsaistē. 

 

Grozījums Nr.  10 

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 

(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 
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raidījumu, un pakalpojumi, kas sniedz 

piekļuvi noteiktā laikā pēc raidījuma 

televīzijas un radio programmām, kuras 

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. 

raidījumu, un pakalpojumi, kas noteiktā 

laika periodā sniedz piekļuvi pēc raidījuma 

televīzijas un radio programmām, kuras 

iepriekš raidorganizācija ir raidījusi, vai 

pirms raidījuma televīzijas un radio 

programmām, kuras raidorganizācija 

pārraidīs (piemēram, arhīvtelevīzijas 

pakalpojumi vai ieskati). 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, kā arī visi 

raidorganizācijas pakalpojumi, kurus 

veido tikai tādu darbu sniegšana 

sabiedrībai, kurus raidorganizācija ir 

producējusi. Tiešsaistes pakalpojumu 

definīcija neaptver piekļuves 

nodrošināšanu darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem neatkarīgi 

un nošķirti no raidorganizācijas 

programmu izvēles, piemēram, 

pakalpojumus, kas dod piekļuvi 

atsevišķiem muzikāliem vai 

audiovizuāliem darbiem, mūzikas 

albumiem vai video. 

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, 

(10) Tā kā uzskatāms, ka papildinoša 

tiešsaistes pakalpojuma sniegšana 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, 

iespējamo un faktisko auditoriju, tostarp 
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auditoriju, tostarp auditoriju dalībvalstīs, 

kurās raidorganizācijai ir tās galvenā 

uzņēmējdarbība, un citās dalībvalstīs, kurās 

papildinošajam tiešsaistes pakalpojumam 

piekļūst un to izmanto, un valodas versiju. 

auditoriju dalībvalstīs, kurās 

raidorganizācijai ir tās galvenā 

uzņēmējdarbība, un citās dalībvalstīs, kurās 

papildinošajam tiešsaistes pakalpojumam 

piekļūst un to izmanto, un visas valodu 

versijas. No šīs regulas darbības jomas 

būtu jāizslēdz tiešsaistes pakalpojumi, kas 

vispirms un galvenokārt ir paredzēti 

auditorijai ārpus tās dalībvalsts, kurā 

raidorganizācijai ir galvenā 

darījumdarbības vieta. 

 

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 

ierobežojumi atbilst Savienības tiesību 

aktiem. 

(11) Šī regula neskar ne 

Direktīvā 2001/29/EK paredzētās tiesības, 

ne šādu papildinošu tiešsaistes 

pakalpojumu ieguvi vai pārdošanu uz 

līguma pamata. Tāpēc 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 tiesību teritoriālās 

izmantošanas un līgumiskās brīvības 

principu, ja vien jebkādi šādi šo tiesību 

izmantošanas ierobežojumi atbilst valstu 

un Savienības tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

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, 

(12) Operatori, kas piedāvā 

retranslācijas pakalpojumus satelīta 

tīklos, digitālos zemes tīklos, uz IP 

balstītos tīklos, mobilajos tīklos un 

tamlīdzīgos tīklos, kā arī citus konkrētus 
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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 

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. 

retranslācijas pakalpojumus, sniedz 

pakalpojumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, 

kurus 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 un tiešsaistes pārraižu 

starpniecību, 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. 

Šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj 

arī atvērtā internetā piedāvāti retranslācijas 

pakalpojumi, ja tos sniedz kontrolētā un 

slēgtiem tīkliem pielīdzināmā vidē, 

piemēram, skaidri nosakāmu abonētāju 

vai reģistrētu lietotāju grupai. 

 

Grozījums Nr.  14 

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/ES18 un jo 

īpaši tās noteikumus par tiesību īpašnieku 

(13) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 

to retranslācijas pakalpojumu operatoriem, 

kuri tiek piedāvāti satelīta tīklos, 

digitālajos zemes tīklos, 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 



 

PE597.748v02-00 12/25 AD\1128766LV.docx 

LV 

tiesībām attiecībā uz kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijas izvēli. 

tiesībām attiecībā uz kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijas izvēli. 

__________________ __________________ 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/26/ES par autortiesību un 

blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 

muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē 

daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū, 

OV L 84, 20.3.2014., 72.–98. lpp. 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/26/ES par autortiesību un 

blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 

muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē 

daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū, 

OV L 84, 20.3.2014., 72.–98. lpp. 

 

 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Raidorganizācijām, kas savus 

programmas saturošus signālus, kuri 

paredzēti publiskai uztveršanai, 

izplatītājiem pārraida, izmantojot tiešu 

signāla pievadīšanas procesu, vajadzētu 

būt kopā ar to izplatītājiem solidāri 

atbildīgām 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.   16 

Regulas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14b) Autortiesību un blakustiesību 

piemērošana dažos gadījumos ir sadalīta 

atbilstīgi vairākām teritoriāli noteiktām 

valsts tiesībām ar dažādiem tiesību 
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īpašniekiem, un to dažos gadījumos īsteno 

cits uzņēmums. Tādēļ ir vajadzīga 

datubāze, ko uztur kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijas, lai atvieglotu tiesību 

īpašnieku identificēšanu un 

raidorganizāciju un retranslācijas 

pakalpojumu sniedzēju spēju noslēgt 

licences līgumus. 

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

14.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14c) 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.   18 

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. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  19 

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, 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, kā arī piekļuvi informācijai. 

Turklāt šīs regulas noteikumi neskar 

dalībvalstīs spēkā esošus nosacījumus 

attiecībā uz tiesību pārvaldījumu, 

piemēram, paplašinātām kolektīvām 

licencēm, pārstāvības un tālāknodošanas 

tiesisko prezumpciju, kolektīvo 

pārvaldījumu vai līdzīgus pasākumus, vai 

jebkādu to kombināciju. 

 

 

Grozījums Nr.   20 

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 

pakalpojumu sniegšana pāri robežām. 

(18) Kad regula kādu laiku būs bijusi 

spēkā, tā būtu jāpārskata, lai, ņemot vērā 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas* par tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamības 

nodrošināšanu iekšējā tirgū stāšanos 

spēkā, cita starpā novērtētu, kādā mērā 

Eiropas patērētāju interesēs un tādējādi arī 

Savienības kultūru daudzveidības 

vairošanas interesēs ir palielinājusies 

papildinošu tiešsaistes pakalpojumu 
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sniegšana pāri robežām, īpašu uzmanību 

pievēršot tās ietekmei uz ieguldījumu 

veikšanu Eiropas saturā. 

 __________________ 

 * Regula vēl nav pieņemta. 

 

Grozījums Nr.   21 

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 

licencēt autortiesības un blakustiesības 

šādu pakalpojumu sakarā, un tikai attiecībā 

uz televīzijas un radio programmām, kuru 

izcelsme ir citās Savienības dalībvalstīs, 

(19) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 

proti, sekmēt papildinošu raidorganizāciju 

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 raidorganizāciju 

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 

licencēt autortiesības un blakustiesības 

šādu pakalpojumu sakarā, un tikai attiecībā 

uz televīzijas un radio programmām, kuru 
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izcelsme ir citās Savienības dalībvalstīs, 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) "papildinošs tiešsaistes 

pakalpojums” ir tiešsaistes pakalpojums, 

kurā ar raidorganizācijas pašas spēkiem 

vai tās kontrolē un atbildībā sabiedrībai 

tiek sniegtas radio vai televīzijas 

programmas, tam notiekot tajā pašā laikā, 

kad raidorganizācija tās apraida, vai 

noteiktu laiku pēc tam, un jebkāds šādu 

apraidi papildinošs materiāls, ko 

raidorganizācija producējusi vai kas tai 

producēts; 

(a) “papildinošs tiešsaistes 

pakalpojums” ir raidorganizācijas 

producēts tiešsaistes pakalpojums, kurā ar 

šādas organizācijas pašas spēkiem vai tās 

kontrolē un atbildībā tiek sniegti šādi 

pakalpojumi: 

 (i) “arhīvtelevīzijas pakalpojums” ir 

pakalpojums, kurā sabiedrībai uz noteiktu 

laika periodu tiek sniegtas 

raidorganizācijas iepriekš pārraidītas 

radio un televīzijas programmas; 

 (ii) “simultānraides pakalpojums” ir 

pakalpojums, kurā sabiedrībai tiek 

sniegtas radio vai televīzijas programmas 

lineārā veidā vienlaicīgi ar raidījumu; 

 (iii) “papildinoši paplašināti audiovizuālie 

materiāli” ir pakalpojumi, kas sniedz 

piekļuvi materiāliem, kas bagātina vai 

paplašina raidorganizācijas raidītās 

televīzijas un radio programmas, tostarp 

nodrošinot attiecīgās programmas satura 

priekšskatīšanu, paplašināšanu, 

papildināšanu vai pārskatīšanu. 

 Šīs definīcijas ietver raidorganizācijas 

sniegtus tiešsaistes pakalpojumus, kurus 

veido raidorganizācijas producētu darbu 

sniegšana sabiedrībai, un tie ir darbi, kuri 

tiek pārraidīti tikai tiešsaistē; 
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Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 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) 2015/212019  

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, bet kas 

paredzēta tam, lai sabiedrība pa vadu, pa 

gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību vai 

tiešsaistes pārraidi, uztvertu sabiedriskai 

uztveršanai paredzētu televīzijas un radio 

programmu sākotnēju pārraidi no citas 

dalībvalsts, ja šī retranslācija ir līdzvērtīga 

retranslācijām, ko nodrošina kabeļu 

retranslācijas pakalpojumu operatori, un 

to nodrošina slēgtā vidē, un ja vien puse, 

kura veic šādu retranslāciju, nav 

raidorganizācija, kura veic sākotnējo 

pārraidi vai kuras kontrolē un atbildībā 

šāda pārraide notiek, un kura attiecībā uz 

šādu retranslāciju ir ieguvusi attiecīgās 

tiesības. Šīs regulas darbības joma 

attiecas uz tiešsaistes retranslācijām, ja 

tās notiek kontrolētā vidē un ja 

nepārprotami var noteikt šādu 

retranslācijas pakalpojumu saņēmēju 

grupu. 

__________________  

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2015. gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120, ar ko nosaka pasākumus 

sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un 

groza Direktīvu 2002/22/EK par 

universālo pakalpojumu un lietotāju 

tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 

tīkliem un pakalpojumiem un Regulu 

(ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos 

Savienībā, OV L 310, 26.11.2015., 1. lpp. 
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Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) “tieša signālu pievadīšana” ir divu 

vai vairāku pakāpju process, kurā 

raidorganizācijas to televīzijas vai radio 

programmas saturošus signālus, kas 

paredzēti sabiedriskai uztveršanai, 

pārraida “no punkta uz punktu” 

pakalpojumu sniedzējiem — pa vadu vai 

pa gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību, 

— tādā veidā, ka minētos programmas 

saturošos signālus to pārraidīšanas laikā 

sabiedrība nevar uztvert. Pakalpojumu 

sniedzēji šīs programmas piedāvā 

sabiedrībai vienlaicīgi ar to apraidi un 

nepārveidotā un nesaīsinātā veidā, lai 

sabiedrība varētu tās skatīties vai 

klausīties, izmantojot dažādus 

paņēmienus, piemēram, kabeli, 

mikroviļņu sistēmas, satelīta, ciparu 

virszemes, uz IP balstītus, mobilo sakaru 

vai līdzīgus tīklus. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) 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 

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. 

(1) Par tādām darbībām kā publiskot un 

darīt pieejamus ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumus, kuras notiek, ar 

raidorganizācijas pašas spēkiem vai tās 

kontrolē un atbildībā tiekot sniegtam 

papildinošam tiešsaistes pakalpojumam, kā 

arī par ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumu reproducēšanas darbībām, kas 

nepieciešamas, lai nodrošinātu papildinošu 

tiešsaistes pakalpojumu, attiecībā uz šīm 

darbībām būtisko autortiesību un 

blakustiesību īstenošanu uzskata, ka tās 

notiek vienīgi dalībvalstī, kurā 
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raidorganizācijai ir galvenā 

darījumdarbības vieta. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Šā panta 1. 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. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) 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. 

(2) 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 dalībvalstī, kurā 

raidorganizācijai ir galvenā 

darījumdarbības vieta, kā arī auditoriju 

citās dalībvalstīs, un dažādas valodu 

versijas. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Visi strīdi par to tiesību 

īstenošanu, kuras izriet no šā panta, ir 

piekritīgi tās dalībvalsts kompetentajai 

jurisdikcijai, kurā tiešsaistes pakalpojumu 

sniedzošajai raidorganizācijai ir 

darījumdarbības vieta. 

 

Grozījums Nr.   29 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Šā panta 1. punktu nepiemēro 

papildinošiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

kas vispirms un galvenokārt ir paredzēti 

auditorijai ārpus tās dalībvalsts, kurā 

raidorganizācijai ir galvenā 

darījumdarbības vieta. 

 

Grozījums Nr.   30 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Ja autors savas retranslācijas 

tiesības ir nodevis producentam, viņš 

patur neatsaucamas tiesības uz taisnīgu 

atlīdzību par darba retranslāciju, un šīs 

tiesības drīkst īstenot ar autorus 

pārstāvošas kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijas starpniecību, izņemot 

gadījumus, kad šādu atlīdzību 

audiovizuālā satura autoriem garantē citi 

kolektīvā pārvaldījuma nolīgumi. 

 

Grozījums Nr.   31 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā 

ar raidorganizāciju tiešsaistes 

piedāvājumu integrēto atkārtoto 

izmantošanu uz tās pašas darbu grupas 

tiesību subjektiem, kurus vēl nepārstāv 

reprezentatīva apvienība, var paplašināti 

attiecināt tādu kolektīvu līgumu, kuru 

noslēgusi darbu izmantotāju 

reprezentatīva apvienība attiecībā uz 

darbu noteiktu grupu. Nepārstāvētie 

tiesību subjekti var jebkurā laikā iebilst 

pret šādu paplašinātu attiecināšanu un 

pēc tam īstenot savas tiesības vai nu 

individuāli, vai kolektīvi citā grupā. 

 

Grozījums Nr.   32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijas uztur datubāzi, lai varētu 

sniegt informāciju saistībā ar autortiesību 

un blakustiesību piemērošanu, tostarp 

tiesību īpašnieku, izmantošanas veidu, 

teritoriju un laika periodu, kas attiecas uz 

aizsargātajiem darbiem. 

 

Grozījums Nr.   33 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5c) Šā panta 1.–5. punkts attiecas uz 

pakalpojumu sniedzējiem, kas sabiedrībai 

translē raidorganizāciju televīzijas un 

radio programmas, kas saņemtas, 

izmantojot tiešu signāla pievadīšanas 

procesu. 
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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 

pārraida, izmantojot tiešu signāla 

pievadīšanas procesu, ir kopā ar šādiem 

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. Šādos apstākļos gan 

raidorganizācijai, gan iesaistītajiem 

izplatītājiem būtu no attiecīgajiem tiesību 

subjektiem jāsaņem atļauja saistībā ar to 

attiecīgo 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 
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reproducēšanas darbībām, zaudē spēku, 

no minētā datuma tos reglamentē 2. 

pants. 

 

Grozījums Nr.   36 

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 [12 mēneši pēc tās 

publikācijas datuma, kas jānorāda 

OPOCE]. 
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un radio programmu retranslācijām 
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