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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Komisija 2016. gada 25. maijā pieņēma jaunu tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu (AVMSD). Jaunais priekšlikums atbilst 

vajadzībai tiesību aktus padarīt atbilstīgus tehniskajai evolūcijai un arī patērētāju vajadzībām 

un paplašināt video koplietošanas platformu materiālo darbības jomu, lai apkarotu naidīgu 

runu un kaitīga satura piedāvāšanu nepilngadīgām personām.   
 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē šīs normas, taču uzskata, ka, kaut arī ir jānodrošina 

„vienlīdzīgi konkurences apstākļi”, ir tomēr jāņem vērā raidorganizāciju un video 

koplietošanas platformu atšķirības un ka, turpmāk īstenojot tiesisko regulējumu, ir 

jānodrošina, lai tādu mediju vidē, kas attīstās strauji, pienācīgi tiktu aizsargāta vārda brīvība 

un informācija. 

 

LIBE komiteja iepriekšējās direktīvas pieņemšanā nepiedalījās, jo lēmumu pieņemšanas 

process sākās pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tādēļ Pamattiesību hartai nebija tāds 

pats juridiskais spēks, kāds bija līgumiem. Turklāt LIBE komitejai ir ekskluzīva kompetence 

par visiem tiesību aktiem, kas reglamentē tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un jo īpaši par 

krimināltiesībās iestrādāto attieksmi pret rasismu, ksenofobiju un naidīgu runu. 

 

Atzinuma sagatavotāja galvenokārt strādāja piecās jomās, lai stiprinātu ar pamattiesībām 

saistītās normas, saglabātu mediju iespējami lielāko objektivitāti un neatkarību un novērstu 

vienpusību.  

 

Attieksme pret naidīgu runu un kūdīšanu uz vardarbību vai naida kurināšanu  

Lai iedzīvotājus ne tikai pasargātu pret kaitīgu saturu un kūdīšanu uz vardarbību un naida 

kurināšanu, kas tiek mitināta video koplietošanas platformās, bet arī aizsargātu un garantētu 

lietotāju pamattiesības, ir svarīgi noteikt kopīgus un samērīgus noteikumus, ar kuriem tiktu 

reglamentēti šie jautājumi, un pieņemt Eiropas pamatnostādnes. Ar šādu noteikumu palīdzību 

ir jāturpina definēt „kaitīga satura” un „kūdīšanas uz vardarbību un naida kurināšanas” 

pazīmes, ņemot vērā šāda satura mērķi un ietekmi Eiropas līmenī.  

 

Komisijas priekšlikums attiecas uz kūdīšanas uz vardarbību un naida kurināšanas 

pamatojumu, kas ir minēts Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumā 2008/913/IT par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 

izpausmēm.  

Tomēr šis pamatlēmums neattiecas uz visiem pamatojuma aspektiem, kas pēc tam ir iekļauti 

Komisijas priekšlikumā. Ja tiktu veikta šā pamatojuma saskaņošana ar tiem, kas ir iekļauti 

Direktīvā 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 

minimālos standartus, tiktu garantēts labāks aizsardzības līmenis pret naida kurināšanu, kas 

savukārt nozīmē vajadzību precizēt „publiskas kūdīšanas uz vardarbību vai naida 

kurināšanas” pazīmes. Tomēr šis pamatojums nav pietiekams, lai ierobežotu audiovizuālā 

satura pieejamību. 

 

Nepilngadīgo personu aizsargāšana no kaitīga satura 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nolūkā efektīvi īstenot pasākumus, ar kuriem 

nepilngadīgos efektīvi aizsargā no kaitīga satura, piemēram, pornogrāfiska satura, ir būtiski 

noteikt iedarbīgus profilakses pasākumus.  
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Atzinuma sagatavotāja papildus tam uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi ir, pārskatot šo direktīvu, 

nodrošināt to, lai dalībvalstu īstenotie pasākumi, ar kuriem aizsargā nepilngadīgos no satura, 

kas var kaitēt viņu fiziskajai vai garīgajai attīstībai, ir nepieciešami un samērīgi un pilnībā 

atbilstu Pamattiesību hartā noteiktajiem pienākumiem.  

Nesenie dalībvalstu līmenī notikušie notikumi ir pierādījuši to, ka nepilngadīgo aizsardzību 

var izmantot pārspīlēti — kā ieganstu, lai ierobežotu tāda audiovizuālā satura izplatīšanu, ar 

kuru cenšas apkarot diskrimināciju dzimuma un seksuālās orientācijas dēļ. Tāpēc ir ļoti 

svarīgi, ņemot vērā Hartas 52. pantu, nodrošināt, lai vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums 

tiktu ievēroti, nevis ierobežoti, īstenojot pārmērīgus nepilngadīgo aizsardzības no kaitīga 

satura pasākumus. 

 

Likumā paredzētā nelikumīga satura novēršanas kārtība 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka, kaut arī dalībvalstīm netiek liegtas tiesības noteikt 

stingrākus nelikumīgu saturu reglamentējošus noteikumus šīs direktīvas piemērošanas nolūkā, 

tomēr nelikumīga satura piedāvājumu sabiedrībai drīkst ierobežot, vienmēr ievērojot 

Pamattiesību hartu, un, to darot, nedrīkst pārsniegt to, kas ir nepieciešams un samērīgs, un ir 

jāsaņem iepriekšēja tiesu iestāžu izdota atļauja. 

Likumā paredzētā kārtība ir galvenais priekšnoteikums, ar ko nodrošina, lai vārda un 

informācijas brīvība tiktu garantēta efektīvi un tiktu novērsta patvaļīga lēmumu par satura 

pieejamību pieņemšana. Atzinuma sagatavotāja tādēļ iesaka šos aspektus precizēt normā, ar 

ko reglamentē video koplietošanas platformu pakalpojumus, kuriem ir jāpiemēro tas pats 

princips, kuru attiecībā uz nelegālu saturu piemēro „tradicionālajiem” medijiem. 

 

Direktīvas par elektronisko tirdzniecību drošības pasākumi 

Atzinuma sagatavotāja iesaka nodrošināt, lai Direktīvas par elektronisko tirdzniecību normas 

neietekmētu pasākumi, kurus piemēro video koplietošanas platformas pakalpojumiem un 

audiovizuālajam mediju saturam, kuru minētajās platformās mitina. Saskaņā ar Direktīvas 

2000/31/EK 15. panta 1. punktu dalībvalstis nedrīkst pārraides, glabāšanas un mitināšanas 

pakalpojuma sniedzējiem noteikt vispārējas saistības pārraudzīt informāciju, ko tie pārraida 

vai uzglabā, kā arī nedrīkst noteikt vispārēju pienākumu aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, 

kas norāda uz nelegālu darbību. Šajā sakarībā ir svarīgi arī tas, lai, veicot pārskatīšanu, tiktu 

sniegta atsauce uz EST, kura spriedumā C-360/10 un C-70/10 noraidīja attiecīgo pakalpojumu 

gandrīz visu lietotāju „aktīvas uzraudzības” pasākumus. Šādu drošības pasākumu saglabāšana 

ir ļoti svarīga arī tādēļ, lai tiesisko regulējumu attiecībā uz video koplietošanas platformu 

pakalpojumu sniedzēju pienākumiem un atbildību visā Savienībā piemērotu saskaņoti.   

 

Regulatoru neatkarība gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī 

Direktīvas pieņemšanas mērķim ir jābūt audiovizuālo mediju regulatoru neatkarības 

nostiprināšanai ES tiesībās atbilstoši Pamattiesību hartai un jo īpaši tās 11. pantam, nodrošinot 

to juridisko patstāvību un funkcionālo neatkarību no nozares un valdībām un pārredzamu un 

pārskatatbildīgu to darbību un paredzot tiem pietiekamas pilnvaras. 

 Regulatoru neatkarības princips, kas jau bija pietiekami izstrādāts un īstenots citās Eiropas 

Kopienas tiesību kopuma nozarēs, tiek ieviests arī audiovizuālajā nozarē ar Audiovizuālo 

mediju pakalpojumu direktīvas 2010/13/ES 30. pantu. 

Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu (ERGA) izveidoja 2014. gada 

martā, Komisijai 2014. gada 3. februārī pieņemot Lēmumu C(2014)0462, un to noteica par 

Komisijas padomdevējstruktūru. Komisijas priekšlikums ERGA kā neatkarīgas Komisiju 
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konsultējošas ekspertu iestādes un dalībvalstu regulatoru savstarpējas apmaiņas ar pieredzi un 

paraugpraksi foruma statusu padara oficiālu.  

 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, un viņa uzskata, ka regulētājiestāde 

var būt pietiekamā mērā strukturāli neatkarīga no valdības, ja tā tiek izveidota kā atsevišķa 

juridiskā persona.  

 

GROZĪJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 

izglītības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.   1 

Direktīvas priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 7.,10., 

11., 21., 24., 26., 47. un 52. pantu; 

Pamatojums 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) komitejas 1. grozījums (A. Mlinar) tiek 

papildināts ar 47. pantu (efektīva tiesību aizsardzība). 

 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu konsekvenci un 

skaidrību uzņēmumiem un dalībvalstu 

iestādēm, jēdzienu „naida kurināšana” būtu 

pienācīgā mērā jāsaskaņo ar definīciju 

Padomes 2008. gada 28. novembra 

Pamatlēmumā 2008/913/JHA par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas 

(8) Lai nodrošinātu konsekvenci un 

juridisko noteiktību uzņēmumiem un 

dalībvalstu iestādēm, jēdziens „naida 

kurināšana” būtu jāsaskaņo ar definīciju 

Padomes 2008. gada 28. novembra 

Pamatlēmumā 2008/913/TI par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas 
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veidiem un izpausmēm, kurā naidīga runa 

definēta kā „publiska kūdīšana uz 

vardarbību vai naida kurināšana”. Tam 

vajadzētu ietvert kūdīšanas uz vardarbību 

vai naida kurināšanas pamatojuma 

saskaņošanu. 

veidiem un izpausmēm, kurā naidīga runa 

definēta kā „publiska kūdīšana uz 

vardarbību vai naida kurināšana”, kā arī ar 

tiem pamatojuma aspektiem, kuri 

Pamatlēmumā 2008/913/TI nav 

reglamentēti, piemēram, sociālā izcelsme, 

ģenētiskās īpašības, valoda, politiskie vai 

citi uzskati, piederība nacionālai 

minoritātei, īpašums, dzimšana, 

invaliditāte, vecums, dzimums, dzimuma 

izpausme, dzimumidentitāte, seksuālā 

orientācija, uzturēšanās statuss vai 

veselība. Šie pamatojuma aspekti tiek 

uzskaitīti, lai vēl vairāk precizētu 

„publiskas kūdīšanas uz vardarbību vai 

naida kurināšanas” pazīmes, taču tie nav 

pietiekami, lai tos uzskatītu par 

audiovizuālā satura piedāvāšanas 

ierobežojuma pamatu. Jāņem vērā visi 

apstākļi, tostarp nodoms, kā arī ir jāievēro 

tiesības uz vārda brīvību, jo īpaši mākslas, 

literatūras un žurnālistikas jomā. 

Noteikumi par naida runu būtu jāpiemēro 

saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

praksē pieņemtajiem nolēmumiem 

attiecībā uz tiesībām uz vārda un 

informācijas brīvību. 

Pamatojums 

Ja šo pamatojumu iekļauj arī Direktīvā 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 

atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, tiek garantēts labāks aizsardzības līmenis pret 

naida kurināšanu. Šādas saskaņošanas mērķis ir vēl vairāk precizēt „publiskas kūdīšanas uz 

vardarbību vai naida kurināšanas” pazīmes, taču šie pamatojuma aspekti nav pietiekami, lai 

ierobežotu audiovizuālā satura piedāvāšanu. 

 

Grozījums Nr.   3 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8.a) Lai sasniegtu īstenu digitālo tirgu, 

ir jāpieliek papildu pūliņi nolūkā uzlabot 

iedzīvotāju mediju lietotājprasmi. 

Komisijai un dalībvalstīm tādēļ būtu 

jāstiprina to centieni visu Savienības 
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iedzīvotāju vidū, jo īpaši bērnu un 

nepilngadīgo vidū, popularizēt īstenu 

vienoto digitālo tirgu, īstenojot iniciatīvas 

un koordinētas darbības, ar kurām uzlabo 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

izpratni. 

 

Grozījums Nr.   4 

Direktīvas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8.b) Dalībvalstis tiek mudinātas veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai 

veicinātu izglītošanu par plašsaziņas 

līdzekļiem, jo ar to tiek sniegtas zināšanas 

un prasmes, un iespējas iedzīvotājiem 

izmantot viņu tiesības uz vārda brīvību, 

analizēt plašsaziņas līdzekļu saturu un 

reaģēt uz dezinformāciju. Šajā sakarībā ir 

svarīgi stiprināt viņu zināšanas visos 

izglītības sistēmas līmeņos un mudināt 

iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem, un 

vairot viņu kā plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu patērētāju izpratni. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai ļautu skatītājiem, tostarp 

vecākiem un nepilngadīgajiem, pieņemt uz 

informāciju balstītus lēmumus par skatāmo 

saturu, audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzējiem ir jāsniedz pietiekama 

informācija par saturu, kas var kaitēt 

nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai vai 

tikumiskajai attīstībai. To varētu panākt, 

piemēram, izmantojot satura deksriptoru 

sistēmu, ar ko norāda satura veidu. Satura 

deskriptorus varētu sniegt rakstiski, 

(9) Lai ļautu skatītājiem, jo īpaši 

vecākiem un nepilngadīgajiem, pieņemt uz 

informāciju balstītus lēmumus par skatāmo 

saturu, audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzējiem ir jāsniedz pietiekama 

informācija par saturu, kas var kaitēt 

nepilngadīgo fiziskajai vai garīgajai 

attīstībai. To varētu panākt, piemēram, 

izmantojot satura deskriptoru sistēmu, ar 

ko norāda satura veidu. Satura deskriptorus 

varētu nodrošināt rakstiski, grafiski vai 



 

PE593.952v03-00 8/42 AD\1116083LV.docx 

LV 

grafiski vai akustiski. akustiski. 

Pamatojums 

Vārda „tikumisks” lietojums nav viennozīmīgs. Dažādās dalībvalstīs tikumību saprot dažādi. 

 

Grozījums Nr.   6 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9.a) Lineāro televīzijas kanālu 

pakalpojumu patēriņš Eiropā joprojām ir 

ievērojams, salīdzinot ar citiem 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, ko 

apliecināja pētījums „Linear and on-

demand audiovisual media services in 

Europe 2015” („Lineāro un audiovizuālo 

mediju pakalpojumi pēc pieprasījuma 

Eiropā 2015. gadā”), kuru 2016. gada 

jūnijā publicēja Eiropas Audiovizuālā 

observatorija un kurš apliecina, ka 

vispārējais stāvoklis lineāro televīzijas 

pakalpojumu jomā ir labs, ņemot vērā to, 

ka lineāro televīzijas kanālu skaits 

2015. gadā vidēji palielinājās par 46 %, 

salīdzinot ar 2009. gadu. 

 

Grozījums Nr.   7 

Direktīvas priekšlikums 

9.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9.b) Eiropā ir nedaudz samazinājies 

lineāro televīzijas kanālu patēriņš 

jauniešu vidū, ko apliecināja pētījums 

„Measurement of Fragmented 

Audiovisual Audiences” („Audiovizuālo 

mediju auditoriju sadrumstalotības 

mērījumi”), kuru Eiropas Audiovizuālā 

observatorija publicēja 2015. gada 

novembrī un saskaņā ar kuru 2014. gadā 

Eiropas Savienībā jauniešu auditorija 
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vecumā no 12 līdz 34 gadiem vidēji 

samazinājās tikai par 4 %, salīdzinot ar 

2011. gadu. 

 

Grozījums Nr.   8 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Produktu izvietošana nebūtu 

pieņemama ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumos, patērētāju tiesību aizsardzības 

raidījumos, reliģiskos raidījumos un 

raidījumos ar plašu bērnu auditoriju. 

Konkrēti, ir liecības, ka produktu 

izvietošana un iegultās reklāmas var 

ietekmēt bērnu rīcību, jo bērni bieži neprot 

atšķirt komerciālo saturu. Tādēļ ir jāturpina 

aizliegt produktu izvietošanu raidījumos ar 

ievērojamu bērnu auditoriju. Patērētāju 

tiesību aizsardzības raidījumos skatītājiem 

dod padomus vai sniedz pārskatu par preču 

un pakalpojumu iegādi. Atļaujot produktu 

izvietošanu tādos raidījumos, skatītājiem, 

kuri tajos cer sagaidīt patiesu un godīgu 

pārskatu par produktiem vai 

pakalpojumiem, zustu robeža starp reklāmu 

un redakcionālo saturu. 

(16) Produktu izvietošana nebūtu 

pieņemama ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumos, patērētāju tiesību aizsardzības 

raidījumos, reliģiskos raidījumos, kā arī 

bērniem paredzētajos kanālos un 

audiovizuālajos raidījumos. Konkrēti, ir 

liecības, ka produktu izvietošana un 

iegultās reklāmas var ietekmēt bērnu 

rīcību, jo bērni bieži neprot atšķirt 

komerciālo saturu. Tādēļ ir jāturpina 

aizliegt produktu izvietošanu bērniem 

paredzētajos kanālos un audiovizuālajos 

raidījumos. Patērētāju tiesību aizsardzības 

raidījumos skatītājiem dod padomus vai 

sniedz pārskatu par preču un pakalpojumu 

iegādi. Atļaujot produktu izvietošanu tādos 

raidījumos, skatītājiem, kuri tajos cer 

sagaidīt patiesu un godīgu pārskatu par 

produktiem vai pakalpojumiem, zustu 

robeža starp reklāmu un redakcionālo 

saturu. 

 

 

Grozījums Nr.   9 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

pēc pieprasījuma sniedzējiem būtu 

jāveicina Eiropas darbu veidošana un 

izplatīšana, nodrošinot, ka to katalogos ir 

Eiropas darbu minimālā daļa un ka šie 

(21) Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

pēc pieprasījuma sniedzējiem būtu 

jāveicina Eiropas darbu veidošana un 

izplatīšana, nodrošinot, ka to katalogos ir 

Eiropas darbu minimālā daļa un ka šie 

darbi ir pietiekami pamanāmi, neskarot 
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darbi ir pietiekami pamanāmi. plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ir parādījušās jaunas problēmas, it 

īpaši sakarā ar video koplietošanas 

platformām, kurās lietotāji, it īpaši 

nepilngadīgie, arvien vairāk izmanto 

audiovizuālu saturu. Šajā sakarā arvien 

vairāk rūpju sagādā kaitīgs saturs un 

naidīga runa, kas glabājas video 

koplietošanas platformās. Lai pasargātu 

nepilngadīgos no kaitīga satura un visus 

pilsoņus no satura, kurā ir kūdīšana uz 

vardarbību vai naida kurināšana, ir 

vajadzīgi samērīgi noteikumi par šiem 

jautājumiem. 

(26) Ir parādījušās jaunas problēmas, it 

īpaši sakarā ar video koplietošanas 

platformām, kurās lietotāji, it īpaši 

nepilngadīgie, arvien vairāk izmanto 

audiovizuālu saturu. Arvien vairāk rūpju 

sagādā nelegāls, kaitīgs, rasistisks un 

ksenofobisks saturs un naidīga runa, kas 

tiek mitināts video koplietošanas 

platformās. Turklāt lēmums par šāda 

satura dzēšanu var apdraudēt vārda un 

informācijas brīvību, jo tas bieži ir 

atkarīgs no subjektīvas interpretācijas. 

Šajā sakarībā, lai nepilngadīgos ne tikai 

pasargātu pret kaitīgu saturu un visus 

iedzīvotājus — pret saturu, kurā ir 

iekļauta kūdīšana uz vardarbību un naida 

kurināšana un kurš tiek mitināts video 

koplietošanas platformās, bet arī 

aizsargātu un nodrošinātu lietotāju 

pamattiesības, ir jānosaka kopīgi un 

samērīgi noteikumi, ar kuriem reglamentē 

šos jautājumus. Ar šādiem noteikumiem 

jo īpaši būtu vēl vairāk Savienības līmenī 

jānosaka „kaitīga satura” un „kūdīšanas 

uz vardarbību un naida kurināšanas” 

pazīmes, ņemot vērā šāda satura 

piedāvāšanas mērķi un ietekmi. 

Pašregulēšanas un kopregulēšanas 

pasākumos, kurus ir īstenojušas vai 

apstiprinājušas dalībvalstis vai Komisija, 

būtu pilnībā jāievēro Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas saistības, jo īpaši tās 

52. pants. Valstu regulatīvajām 

struktūrām vai iestādēm būtu jāsaglabā 

faktiskās izpildes pilnvaras. 
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Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26.a) Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/.. 

[aizstāt ar atsauci uz direktīvu par 

terorisma apkarošanu pēc tās 

publicēšanas un atjaunināt pantu 

numurus], publiska kūdīšana uz terora 

aktu veikšanu ir definēta kā ar terorisma 

darbībām saistīts pārkāpums un par to ir 

paredzēts kriminālsods, ja tā ir veikta ar 

nolūku. Ja audiovizuālo mediju saturu 

izplata vai kā citādi piedāvā sabiedrībai 

gan tiešsaistē, gan bezsaistē ar nodomu 

kūdīt uz terora aktu izdarīšanu, šāds 

saturs tādēļ būtu jākvalificē kā nelegāls 

saturs. Papildus pienākumiem, saskaņā ar 

kuriem dalībvalstīm ir jāpiemēro 

Direktīva (ES) 2016/.., ļoti svarīga ir 

interneta nodrošinātāju, Savienības 

aģentūru un valstu iestāžu sadarbība 

nolūkā apkarot šīs tendences un izstrādāt 

pozitīvus atbildes vēstījumus. 

 

Grozījums Nr.   12 

Direktīvas priekšlikums 

26.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26.b) Kiberterorizēšana kļūst arvien 

izplatītāka, jo īpaši pusaudžu vidū, un tā 

var tikt īstenota arī video koplietošanas 

platformās. Būtu jāievieš programmas 

kiberterorizēšanas novēršanai, īstenojot 

pret kiberterorizēšanu vērstas kampaņas 

un popularizējot tiešsaistes drošības 

norādījumus par pareizu interneta 

izmantošanu. 
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Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ievērojama daļa video 

koplietošanas platformās glabātā satura 

nav redakcionāli atkarīga no koplietošanas 

platformas pakalpojuma sniedzēja. Tomēr 

šie pakalpojuma sniedzēji parasti nosaka 

satura organizāciju, proti, raidījumi ir 

lietotāju, arī ar automātiskiem līdzekļiem 

vai algoritmiem veidoti video. Tādēļ būtu 

jāprasa, lai minētie pakalpojumu sniedzēji 

veic atbilstošus pasākumus, kuri pasargā 

nepilngadīgos no satura, kas var kaitēt viņu 

fiziskajai, garīgajai vai tikumiskajai 

attīstībai, un visus pilsoņus no kūdīšanas 

uz vardarbību vai naida kurināšanas pret 

personu grupu vai locekli šādā grupā, ko 

raksturo pēc dzimuma, rases, ādas krāsas, 

reliģijas, kārtas vai valstiskās vai etniskās 

izcelsmes. 

(28) Ievērojama daļa video 

koplietošanas platformās mitinātā satura 

nav redakcionāli atkarīga no koplietošanas 

platformas pakalpojuma sniedzēja. Tomēr 

šie pakalpojuma sniedzēji parasti nosaka 

satura organizāciju, proti, raidījumi ir 

lietotāju, arī ar automātiskiem līdzekļiem 

vai algoritmiem veidoti video. Tādēļ būtu 

jāprasa, lai minētie pakalpojumu sniedzēji 

veic atbilstošus pasākumus, kuri pasargā 

nepilngadīgos no satura, kas var kaitēt viņu 

fiziskajai vai garīgajai attīstībai, un visus 

lietotājus — no kūdīšanas uz vardarbību 

vai naida kurināšanas pret personu grupu 

vai locekli šādā grupā, ko raksturo pēc 

rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās 

piederības, ģenētiskajām īpašībām, 

valodas, reliģiskās piederības vai 

pārliecības, politiskā vai jebkāda cita 

viedokļa, piederības pie nacionālās 

minoritātes, īpašuma, dzimšanas, 

invaliditātes, vecuma, dzimuma, dzimuma 

izpausmes, dzimumidentiātes, seksuālās 

orientācijas, uzturēšanās statusa vai 

veselības. Šie pamatojuma aspekti tiek 

uzskaitīti, lai vēl vairāk precizētu 

„publiskas kūdīšanas uz vardarbību vai 

naida kurināšanas” pazīmes, taču tie nav 

pietiekami, lai tos uzskatītu par 

audiovizuālā satura piedāvāšanas 

ierobežojuma pamatu. 

Pamatojums 

Pamatdirektīva neattiecas uz visiem pamatojuma aspektiem, kas pēc tam ir iekļauti Komisijas 

priekšlikumā. Ja tiktu veikta šā pamatojuma saskaņošana ar pamatojumu, kas arī iekļauts 

Direktīvā 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 

minimālos standartus, tiktu garantēts labāks aizsardzības līmenis pret naida kurināšanu. 

Šādas saskaņošanas mērķis ir vēl vairāk precizēt „publiskas kūdīšanas uz vardarbību vai 

naida kurināšanas” pazīmes, taču šie pamatojuma aspekti vieni paši nav pietiekami, lai 

ierobežotu audiovizuālā satura piedāvāšanu. 
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Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Ņemot vērā to, kādā veidā 

pakalpojuma sniedzēji iesaistās saturā, kas 

glabājas video koplietošanas platformās, 

minētajiem atbilstošajiem pasākumiem 

būtu jāattiecas uz satura organizāciju, nevis 

pašu saturu. Attiecīgās šajā direktīvā 

izklāstītās prasības būtu jāpiemēro, 

neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2000/31/EK 14. pantu, kas 

paredz atbrīvojumu no atbildības par 

nelikumīgu informāciju, ko glabā daži 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji. Sniedzot pakalpojumus, uz ko 

attiecas Direktīvas 2000/31/EK 14. pants, 

minētās prasības arī būtu jāpiemēro, 

neskarot minētās direktīvas 15. pantu, kas 

neļauj piemērot minētajiem pakalpojumu 

sniedzējiem vispārējus pienākumus 

pārraudzīt šādu informāciju un aktīvi 

meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz 

nelikumīgu darbību, tomēr tām nebūtu 

jāattiecas uz pārraudzības pienākumiem 

īpašos gadījumos un nekādi nebūtu 

jāietekmē valstu iestāžu rīkojumi saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem. 

(29) Ņemot vērā to, kādā veidā 

pakalpojuma sniedzēji iesaistās saturā, kas 

ir mitināti video koplietošanas platformās, 

minētajiem atbilstošajiem pasākumiem 

būtu jāattiecas uz satura organizāciju, nevis 

pašu saturu. Attiecīgās šajā direktīvā 

izklāstītās prasības būtu jāpiemēro, 

neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2000/31/EK 14. pantu, kas 

paredz atbrīvojumu no atbildības par 

nelikumīgu informāciju, ko glabā daži 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji. Sniedzot pakalpojumus, uz ko 

attiecas Direktīvas 2000/31/EK 14. pants, 

minētās prasības arī būtu jāpiemēro, 

neskarot minētās direktīvas 15. pantu, kas 

neļauj piemērot minētajiem pakalpojumu 

sniedzējiem vispārējus pienākumus 

pārraudzīt šādu informāciju un aktīvi 

meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz 

nelikumīgu darbību, tomēr tām nebūtu 

jāattiecas uz pārraudzības pienākumiem 

īpašos gadījumos un nekādi nebūtu 

jāietekmē valstu tiesu iestāžu rīkojumi 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

__________________ __________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 

(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 

(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

30. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Īstenojot piemērotus pasākumus, 

kas veicami saskaņā ar šo direktīvu, ir 

lietderīgi cik iespējams iesaistīt video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējus. Tādēļ būtu jāveicina 

kopregulēšana. 

(30) Īstenojot piemērotus pasākumus, 

kas veicami saskaņā ar šo direktīvu, ir 

lietderīgi pēc iespējas iesaistīt attiecīgās 

ieinteresētās personas, tostarp pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas un video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējus. Tādēļ būtu jāmudina īstenot 

pārredzamu un pārskatbildīgu 

kopregulēšanu. 

Lai nodrošinātu skaidru un konsekventu 

pieeju šim jautājumam visā Savienībā, 

dalībvalstīm nebūtu jābūt tiesīgām 

pieprasīt video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzējiem veikt stingrākus 

pasākumus, sargājot nepilngadīgos no 

kaitīga satura un visus pilsoņus no satura, 

kas satur kūdīšanu uz vardarbību vai naida 

kurināšanu, nekā pasākumi, kas noteikti 

šajā direktīvā. Tomēr būtu jāsaglabā 

iespēja dalībvalstīm veikt stingrākus 

pasākumus, ja minētais saturs ir 

nelikumīgs, ar noteikumu, ka tās izpilda 

Direktīvas 2000/31/EK 14. un 15. pantu, 

un attiecībā uz saturu vietnēs, kurās ir 

pornogrāfija ar bērniem vai kuras to 

izplata, veikt pasākumus, kas prasīti un 

atļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/93/ES 25. pantā35. 

Vajadzētu arī palikt iespējai video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējiem stingrākus pasākumus veikt 

brīvprātīgi. 

Lai nodrošinātu skaidru un konsekventu 

pieeju šim jautājumam visā Savienībā, 

dalībvalstīm nebūtu jābūt tiesīgām 

pieprasīt video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzējiem veikt stingrākus 

pasākumus, sargājot nepilngadīgos no 

kaitīga satura un visus pilsoņus no satura, 

kas satur kūdīšanu uz vardarbību vai naida 

kurināšanu, nekā pasākumi, kas noteikti 

šajā direktīvā. Tomēr būtu jāsaglabā 

iespēja dalībvalstīm veikt stingrākus 

pasākumus, ja minētais saturs ir 

nelikumīgs, ar noteikumu, ka tās izpilda 

Direktīvas 2000/31/EK 14. un 15. pantu, 

un attiecībā uz saturu vietnēs, kurās ir 

pornogrāfija ar bērniem vai kuras to 

izplata, veikt pasākumus, kas prasīti un 

atļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/93/ES 25. pantā35. 

Vajadzētu arī palikt iespējai video 

koplietošanas platformas 

pakalpojumasniedzējiem stingrākus 

pasākumus veikt brīvprātīgi. 

__________________ __________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret 

bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un 

bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru 

aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI 

(OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret 

bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un 

bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru 

aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2004/68/TI (OV L 335, 

17.12.2011., 1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

30.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (30.a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 

jebkurš pasākums, ko veic šīs direktīvas 

piemērošanas nolūkā — lai ierobežotu 

nelegāla satura izplatīšanu sabiedrībai 

tiešsaistē vai jebkādu citu piedāvāšanu, 

atbilstu Pamattiesību hartai, aprobežotos 

ar to, kas ir nepieciešams un samērīgs, un 

tiktu veikts, pamatojoties uz iepriekšēju 

tiesas izsniegtu atļauju. 

 

Grozījums Nr.   17 

Direktīvas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Saskaņā ar šo direktīvu pieņemot 

atbilstošus pasākumus, kas sargā 

nepilngadīgos no kaitīga satura un visus 

pilsoņus no satura, kurā ir kūdīšana uz 

vardarbību vai naida kurināšana, būtu 

rūpīgi jālīdzsvaro Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā noteiktās piemērojamās 

pamattiesības. Tas īpaši attiecas uz 

tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves 

neaizskaramību un personas datu 

aizsardzību, vārda un informācijas brīvību, 

uzņēmējdarbības brīvību, diskriminācijas 

aizliegumu un bērna tiesībām. 

(31) Saskaņā ar šo direktīvu pieņemot 

nepieciešamos pasākumus, kas sargā 

nepilngadīgos no nelegāla, kaitīga, 

rasistiska un ksenofobiska satura un visus 

pilsoņus no satura, kurā ir kūdīšana uz 

vardarbību vai naida kurināšana, būtu 

rūpīgi jālīdzsvaro Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā noteiktās piemērojamās 

pamattiesības. Tas īpaši attiecas uz 

tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves 

neaizskaramību un personas datu 

aizsardzību, vārda un informācijas brīvību, 

uzņēmējdarbības brīvību, diskriminācijas 

aizliegumu un bērna tiesībām. 

Dalībvalstīm ir pienākums rīkoties, lai 

nodrošinātu, ka šajā direktīvā 

reglamentēto mediju pakalpojumu 

sniedzēju un video koplietošanas 

platformas pakalpojuma sniedzēju 

pamudinājumu līdzsvars ir tāds, ka legālu 

saturu, tostarp iespējami aizskarošu, 

šokējošu vai nepatīkamu saturu, varētu 

pārraidīt. Tāpat tiesību aktos vecuma 

pārbaude būtu jāparedz vienīgi tad, ja tas 
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ir nepieciešams un ir samērīgi, un būtu 

jāīsteno, lai, cik vien iespējams, tiktu 

aizsargāta privātā dzīve. 

 

Grozījums Nr.   18 

Direktīvas priekšlikums 

31.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (31.a) ES plānā par bērnu tiesībām 

2011. gadam ir noteikts, ka „Līgumi, 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta un 

ANO Konvencija par bērna tiesībām ( 

UNCRC ) ir uzskatāmi par kopēju pamatu 

visām ES darbībām, kas attiecas uz 

bērniem”. UNCRC 5. un 19. pants ir īpaši 

svarīgs bērnu aizsardzībai audiovizuālo 

mediju pakalpojumu jomā. 

Pamatojums 

Būtu jāuzsver ANO Konvencijas par bērna tiesībām nozīme no nepilngadīgo aizsardzības 

šajā jomā viedokļa. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēji, uz kuriem attiecas 

šī direktīva, sniedz informācijas 

sabiedrības pakalpojumus Direktīvas 

2000/31/EK 2. panta a) punkta nozīmē. 

Līdz ar to uz šiem pakalpojumu 

sniedzējiem, ja tie ir iedibināti kādā 

dalībvalstī, attiecas minētās direktīvas 3. 

panta noteikumi par iekšējo tirgu. Lai 

nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 

pasākumu efektivitāti nepilngadīgo un 

pilsoņu aizsardzībā un cik iespējams 

sagādātu visiem vienādus konkurences 

apstākļus, ir lietderīgi nodrošināt, ka tie 

(32) Video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēji, uz kuriem attiecas 

šī direktīva, sniedz informācijas 

sabiedrības pakalpojumus Direktīvas 

2000/31/EK 2. panta a) punkta nozīmē un 

kopumā sniedz mitināšanas 

pakalpojumus, kas ir paredzēti šīs 

direktīvas 14. pantā. Līdz ar to uz šiem 

pakalpojumu sniedzējiem, ja tie 

uzņēmējdarbību veic kādā dalībvalstī, 

attiecas minētās direktīvas 3. panta 

noteikumi par iekšējo tirgu. Lai 

nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 

pasākumu efektivitāti nepilngadīgo un 
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paši noteikumi attiecas uz video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējiem, kuri nav iedibināti kādā 

dalībvalstī, ciktāl šiem pakalpojumu 

sniedzējiem ir vai nu mātesuzņēmums, vai 

meitasuzņēmums, kas ir iedibināts kādā 

dalībvalstī, vai ja šie pakalpojumu 

sniedzēji ietilpst koncernā un kādā 

dalībvalstī ir iedibināta cita šā koncerna 

sabiedrība. Tālab būtu jāievieš kārtība, kā 

noteikt, kurā dalībvalstī tādi pakalpojumu 

sniedzēji būtu uzskatāmi par iedibinātiem. 

Komisija būtu jāinformē par to, kuri 

pakalpojumu sniedzēji ir katras dalībvalsts 

piekritībā, piemērojot šās direktīvas un 

Direktīvas 2000/31/EK noteikumus par 

iedibinājumu (organizāciju). 

pilsoņu aizsardzībā un cik iespējams 

sagādātu visiem vienādus konkurences 

apstākļus, ir lietderīgi nodrošināt, ka tie 

paši noteikumi attiecas uz video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējiem, kuri neveic uzņēmējdarbību 

kādā dalībvalstī, ciktāl šiem pakalpojumu 

sniedzējiem ir vai nu mātesuzņēmums, vai 

meitasuzņēmums, kas veic 

uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, vai ja šie 

pakalpojumu sniedzēji ietilpst koncernā un 

kādā dalībvalstī uzņēmējdarbību veic cita 

šā koncerna sabiedrība. Tālab būtu jāievieš 

kārtība, kā noteikt, kurā dalībvalstī tādi 

pakalpojumu sniedzēji būtu uzskatāmi par 

tādiem, kas veic uzņēmējdarbību. 

Komisija būtu jāinformē par to, kuri 

pakalpojumu sniedzēji ir katras dalībvalsts 

jurisdikcijā, piemērojot šīs direktīvas un 

Direktīvas 2000/31/EK noteikumus par 

tiesībām veikt uzņēmējdarbību. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

32.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32.a) Saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK 

15. panta 1. punktu dalībvalstis nedrīkst 

pārraides, glabāšanas un mitināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem noteikt 

vispārējas saistības pārraudzīt 

informāciju, ko tie pārraida vai uzglabā, 

kā arī nedrīkst noteikt vispārēju 

pienākumu aktīvi meklēt faktus un 

apstākļus, kas norāda uz nelegālu 

darbību. Šajā sakarībā Eiropas 

Savienības Tiesa (turpmāk — „Tiesa”) 

spriedumos lietās C-360/101a un C-70/101b 

neatzina par likumīgiem pasākumus 

„aktīvi pārraudzīt” gandrīz katru attiecīgo 

pakalpojumu lietotāju (pieejas internetam 

nodrošinātāji pirmajā lietā un sociālais 

tīkls otrajā) un uzskatīja, ka nav likumīgs 

neviens rīkojums, ar kuru mitināšanas 

pakalpojumu sniedzējam tiek noteikts 



 

PE593.952v03-00 18/42 AD\1116083LV.docx 

LV 

pienākums veikt vispārēju pārraudzību. 

 ___________________ 

 1a 2012. gada 16. februāra spriedums 

Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM)/Netlog NV, C-360/10, 

ECLI:EU:C:2008:85. 

 1b 2011. gada 24. novembra spriedums 

Scarlet Extended SA/Société belge des 

auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), C-70/10, 

ECLI:EU:C:2011:771. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Direktīvu 2000/31 EK un Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem lietās C-360/10 

un C-70/10. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

32.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32.b) Šo direktīvu pieņēma, lai 

nostiprinātu audiovizuālo mediju 

regulatoru neatkarību Savienības tiesībās 

atbilstoši Pamattiesību hartai un jo īpaši 

tās 11. pantam, nodrošinot to juridisko 

patstāvību un funkcionālo neatkarību no 

nozares un valdības, proti, to, ka tie nedz 

prasa, nedz saņem rīkojumus ne no vienas 

struktūras, tās darbojas pārredzami un 

pārskatatbildīgi, kā tas ir noteikts tiesību 

aktos, un tiem ir pietiekamas pilnvaras. 

 

 

Grozījums Nr.   22 

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Dalībvalstu regulētājiestādes var (33) Dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
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sasniegt prasīto strukturālās neatkarības 

pakāpi tikai tad, ja ir izveidotas kā 

atsevišķas juridiskas personas. Lai 

nodrošinātu savas valsts regulētājiestāžu 

lēmumu objektivitāti, dalībvalstīm būtu 

jāgarantē to neatkarība gan no pārvaldes 

iestādēm un publiskām struktūrām, gan 

nozares uzņēmējiem. Šī neatkarības prasība 

neskar iespēju dalībvalstīm veidot 

regulētājiestādes, kas uzrauga dažādas 

nozares, piemēram, audiovizuālo nozari un 

telesakarus. Valstu regulētājiestādēm būtu 

jābūt izpildes pilnvarām un resursiem, kas 

nepieciešami to uzdevumu izpildei — 

personāla, kompetences un finansiālo 

līdzekļu ziņā. Valstu regulētājiestādēm, 

kas izveidotas saskaņā ar šo direktīvu, būtu 

jānodrošina mediju plurālisma mērķu 

ievērošana, kultūras daudzveidība, 

patērētāju aizsardzība, iekšējais tirgus un 

godīgas konkurences veicināšana. 

būtu jāsasniedz prasītā strukturālās 

neatkarības pakāpe tikai tad, ja tās tiek 

izveidotas kā atsevišķas juridiskas 

personas. Lai nodrošinātu savas valsts 

regulatīvo struktūru vai iestāžu lēmumu 

objektivitāti, dalībvalstīm būtu jāgarantē to 

neatkarība gan no pārvaldes iestādēm un 

publiskām struktūrām, gan nozares 

uzņēmējiem. Šī neatkarības prasība neskar 

iespēju dalībvalstīm veidot regulatīvās 

iestādes, kas uzrauga dažādas nozares, 

piemēram, audiovizuālo nozari un 

telesakarus. Valstu regulatīvajām 

struktūrām vai iestādēm vajadzētu būt 
visām izpildes pilnvarām un resursiem, kas 

nepieciešami to uzdevumu izpildei — 

personāla, kompetences un finansiālo 

līdzekļu ziņā. Valstu regulatīvajām 

struktūrām vai iestādēm, kas ir izveidotas 

saskaņā ar šo direktīvu, vajadzētu būt 

pārredzamām un būtu jānodrošina mediju 

plurālisma mērķu ievērošana, kultūras 

daudzveidība, patērētāju aizsardzība, 

diskriminācijas aizliegums un iekšējais 

tirgus un godīgas konkurences veicināšana. 

 

Grozījums Nr.   23 

Direktīvas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Lai nodrošinātu ES audiovizuālās 

nozares tiesiskā regulējuma konsekventu 

piemērošanu visās dalībvalstīs, Komisija ar 

Komisijas 2014. gada 3. februāra Lēmumu 

izveidoja ERGA36. ERGA uzdevums ir dot 

padomus un palīdzēt Komisijai tās darbā, 

lai nodrošinātu Direktīvas 2010/13/ES 

konsekventu īstenošanu visās dalībvalstīs, 

un veicināt sadarbību starp valstu 

regulētājiestādēm un starp valstu 

regulētājiestādēm un Komisiju. 

(35) Lai nodrošinātu ES audiovizuālās 

nozares tiesiskā regulējuma konsekventu 

piemērošanu visās dalībvalstīs, Komisija ar 

Komisijas 2014. gada 3. februāra Lēmumu 

izveidoja ERGA36. ERGA uzdevums ir 

darboties kā neatkarīgai konsultējošai 

ekspertu grupai un palīdzēt Komisijai tās 

darbā, lai nodrošinātu Direktīvas 

2010/13/ES konsekventu īstenošanu visās 

dalībvalstīs, un veicināt sadarbību starp 

valstu regulatīvajām struktūrām un 

iestādēm un starp valstu regulatīvajām 

struktūrām un iestādēm un Komisiju. 

_________________ _________________ 
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36 Komisijas 2014. gada 3. februāra 

Lēmums C(2014) 462 final, ar ko izveido 

Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu regulatoru grupu. 

36 Komisijas 2014. gada 3. februāra 

Lēmums C(2014) 462 final, ar ko izveido 

Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu regulatoru grupu. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

35.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (35.a) Pieņemot šo direktīvu, ERGA kā 

neatkarīgas Komisiju konsultējošas 

ekspertu iestādes un valstu regulatīvo 

struktūru vai iestāžu savstarpējas 

apmaiņas ar pieredzi un paraugpraksi 

foruma statuss tiek padarīts oficiāls. 

ERGA ir uzdots pildīt īpašu konsultēšanas 

funkciju attiecībā uz jurisdikcijas 

jautājumiem un izstrādāt atzinumus par 

Savienības rīcības kodeksiem, kuru 

pamatā ir kopregulēšana. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) ERGA ir devusi pozitīvu 

ieguldījumu konsekventā regulēšanas 

praksē un nodrošinājusi augsta līmeņa 

konsultācijas Komisijai par īstenošanas 

jautājumiem. Tādēļ šajā direktīvā tās loma 

formāli jāatzīst un jāpaplašina. Ar šo 

direktīvu grupa būtu no jauna jāizveido. 

(36) ERGA ir devusi pozitīvu 

ieguldījumu konsekventā regulēšanas 

praksē un nodrošinājusi augsta līmeņa un 

neatkarīgas konsultācijas Komisijai par 

īstenošanas jautājumiem. Tādēļ šajā 

direktīvā tās loma formāli jāatzīst un 

jāpaplašina. Ar šo direktīvu grupa būtu 

jāizveido no jauna. 

 

Grozījums Nr.   26 

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Komisijai vajadzētu būt iespējai 

apspriesties ar ERGA par ikkatru 

jautājumu, kas saistīts ar audiovizuālo 

mediju pakalpojumiem un video 

koplietošanas platformām. ERGA būtu 

jāpalīdz Komisijai ar lietpratību un padomu 

un jāsekmē dalīšanās labākajā praksē. 

Konkrēti, Komisijai būtu jāapspriežas ar 

ERGA, piemērojot Direktīvu 2010/13/ES, 

lai veicinātu tās konverģējošu īstenošanu 

visā digitālajā vienotajā tirgū. Pēc 

Komisijas lūguma ERGA būtu jāsniedz 

atzinumi, tostarp atzinumi par piekritību 

un Savienības rīcības kodeksiem 

nepilngadīgo aizsardzības un naidīgas 

runas jautājumos, kā arī par 

audiovizuāliem komercpaziņojumiem par 

pārtiku ar augstu tauku, sāls/nātrija un 

cukura saturu. 

(37) Komisijai vajadzētu būt iespējai 

apspriesties ar ERGA par ikkatru 

jautājumu, kas saistīts ar audiovizuālo 

mediju pakalpojumiem un video 

koplietošanas platformām. ERGA būtu 

jāpalīdz Komisijai ar lietpratību un padomu 

un jāsekmē dalīšanās labākajā praksē. 

Konkrēti, Komisijai būtu jāapspriežas ar 

ERGA, piemērojot Direktīvu 2010/13/ES, 

lai veicinātu tās konverģējošu īstenošanu 

visā digitālajā vienotajā tirgū. Pēc 

Komisijas lūguma ERGA būtu jāsniedz 

atzinumi, tostarp atzinumi par jurisdikciju 

un Savienības noteikumiem un rīcības 

kodeksiem nepilngadīgo aizsardzības, 

rasisma, ksenofobijas un naidīgas runas 

jautājumos, kā arī par audiovizuāliem 

komercpaziņojumiem par pārtiku ar augstu 

tauku, sāls/nātrija un cukura saturu. 

 

Grozījums Nr.   27 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Šī direktīva neskar dalībvalstu 

spēju uzlikt pienākumus nodrošināt tāda 

vispārējas nozīmes satura atrodamību un 

pieejamību, kas saistās ar definētajām 

vispārējām interesēm, piemēram, mediju 

plurālismu, vārda brīvību un kultūras 

daudzveidību. Šie pienākumi būtu 

uzliekami tikai tad, ja tie ir nepieciešami, 

lai īstenotu vispārējās intereses, ko skaidri 

definējušas dalībvalstis saskaņā ar 

Savienības tiesībām. Šajā sakarā 

dalībvalstīm vajadzētu īpaši samērot 

regulējošas iejaukšanās vajadzību un 

tirgus spēku radītos rezultātus. Ja 

dalībvalstis nolemj piemērot noteikumus 

par atrodamību, tām būtu uzņēmumiem 

jāpiemēro tikai proporcionāli pienākumi 

leģitīmu sabiedriskās kārtības apsvērumu 

interesēs. 

(38) Šī direktīva neskar dalībvalstu 

spēju uzlikt pienākumus nodrošināt 

piekļuvi tādam vispārējas nozīmes 

saturam, kas saistās ar definētajām 

vispārējām interesēm, un šā satura 

atbilstošu pamanāmību. Šiem 

pienākumiem vajadzētu būt samērīgiem 

un būtu jāatbilst vispārējām interesēm, 

piemēram, plašsaziņas līdzekļu 

plurālisma, vārda brīvības, kultūras un 

reliģiskās daudzveidības, kā arī valodu 

saglabāšanas mērķim, ko atbilstoši 

Savienības tiesību aktiem dalībvalstis ir 

precīzi noteikušas. 
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Pamatojums 

Jēdziens „atrodamība” ir ļoti neskaidrs. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

39. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Šajā direktīvā respektētas 

pamattiesības un ievēroti principi, kas īpaši 

atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā. Galvenokārt šī direktīva tiecas 

nodrošināt, lai tiktu pilnībā ievērotas 

tiesības uz vārda brīvību, uzņēmējdarbības 

brīvība un tiesības uz izskatīšanu tiesā un 

veicināta Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā iemiesoto bērna tiesību piemērošana. 

(39) Dalībvalstīm, īstenojot šo 

direktīvu, ir jāievēro pamattiesības un 

jāpiemēro principi, kas jo īpaši ir atzīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo 

īpaši dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 

neviens tiesību akts, kuru pieņem, lai 

transponētu šo direktīvu, tieši vai netieši 

neierobežotu vārda brīvību, 

uzņēmējdarbības brīvība un tiesības uz 

izskatīšanu tiesā un lai tiktu veicināta 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

nostiprināto bērna tiesību piemērošana. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

39.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39.a) Ja dalībvalstu tiesību akti 

acīmredzami ir tādi, ka tie traucē vienas 

vai vairāku Līgumā garantēto 

pamattiesību izmantošanai, attiecībā uz 

tiem varētu tikt piemēroti Savienības 

tiesību aktos paredzētie izņēmumi, ciktāl 

tas atbilst pamattiesībām, kuru īstenošanu 

kontrolē Tiesa. Šis pienākums ievērot 

pamattiesības pavisam noteikti ir 

paredzēts Savienības tiesībās, un tāpēc tas 

ir iekļauts arī Hartas tvērumā. Tādēļ tas, 

ka kāda dalībvalsts izmanto Savienības 

tiesību aktos paredzētus izņēmumus, lai 

pamatotu Līgumā garantēto pamatbrīvību 

izmantošanas ierobežojumu, ir jāuzskata 

par „Savienības tiesību aktu īstenošanu” 
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Pamattiesību hartas 51. panta 1. punkta 

nozīmē; 

Pamatojums 

Grozījums veikts, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 30. aprīļa spriedumu lietā 

C-390/12 - Pfleger un citi. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

40. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Tiesības piekļūt politisko ziņu 

raidījumiem ir būtiskas, lai nosargātu 

pamatbrīvību saņemt informāciju un 

Savienībā nodrošinātu televīzijas skatītāju 

interešu pilnīgu un pienācīgu aizsardzību. 

Ņemot vērā audiovizuālo mediju 

pakalpojumu arvien augošo sabiedrisko un 

demokrātisko nozīmi, politisko ziņu 

raidījumiem, neskarot autortiesības, ES 

būtu jābūt pieejamiem pāri robežām. 

(40) Tiesības piekļūt politisko ziņu 

raidījumiem ir būtiskas, lai nosargātu 

pamatbrīvību saņemt informāciju un 

Savienībā nodrošinātu televīzijas skatītāju 

interešu pilnīgu un pienācīgu aizsardzību. 

Ņemot vērā audiovizuālo mediju 

pakalpojumu arvien augošo sabiedrisko un 

demokrātisko nozīmi, politisko ziņu 

raidījumiem, neskarot autortiesības, ES 

vajadzētu būt pieejamiem pāri robežām. 

 

Grozījums Nr.   31 

Direktīvas priekšlikums 

42.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (42.a) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 

pareizu, laicīgu un efektīvu šīs direktīvas 

transponēšanu un piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(aa) "aa) "video koplietošanas 

platformas pakalpojums" ir Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 56. un 57. 

pantā definēts pakalpojums, kas atbilst 

šādām prasībām: 

(aa) "aa) "video koplietošanas 

platformas pakalpojums" ir Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 56. un 57. 

pantā definēts pakalpojums, kas atbilst 

visām šādām prasībām: 

 

Grozījums Nr.   33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts – iii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) pakalpojuma vai no tā atsaistāmas 

daļas galvenais mērķis ir raidījumu un 

lietotāja veidotu video pasniegšana plašai 

publikai, lai to informētu, izklaidētu vai 

izglītotu; 

(iii) pakalpojuma vai no tā atsaistāmas 

daļas galvenais mērķis ir raidījumu un 

lietotāja veidotu video pasniegšana plašai 

publikai, lai to informētu, izklaidētu vai 

izglītotu, vai pakalpojumam ir ievērojama 

nozīme šo raidījumu un lietotāja veidotu 

video pasniegšana plašai publikai iepriekš 

minētajā nolūkā; 

 

Grozījums Nr.   34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ba) "ba) "lietotāja veidots video" ir 

kustīgu attēlu kopums ar skaņu vai bez tās, 

kas ir atsevišķa vienība, ko rada un/vai 

video koplietošanas platformā 

augšupielādē viens vai vairāki lietotāji;"; 

(ba) "ba) „lietotāja veidots video” ir 

kustīgu attēlu kopums ar skaņu vai bez tās, 

kas ir atsevišķa vienība, ko rada un/vai 

video koplietošanas platformā 

augšupielādē viens vai vairāki no video 

koplietošanas platformas neatkarīgi un no 

tās nošķirti lietotāji; 
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Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

4. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis veicina kopregulēšanu 

un pašregulēšanu ar rīcības kodeksiem, ko 

pieņem valstu līmenī šās direktīvas 

koordinētajās jomās, ciktāl to ļauj to tiesību 

sistēma. Šie kodeksi ir tādi, ka tos plaši 

atzīst galvenās ieinteresētās personas 

attiecīgajās dalībvalstīs. Rīcības kodeksos 

skaidri un nepārprotami izklāsta to mērķus. 

Tie nodrošina, ka mērķu sasniegšana tiek 

regulāri, pārredzami un neatkarīgi 

pārraudzīta un izvērtēta. Tie nodrošina 

efektīvu īstenošanu, attiecīgos gadījumos 

ietverot efektīvas un samērīgas sankcijas. 

7. Komisija veicina un atvieglo 

kopregulēšanu un pašregulēšanu ar rīcības 

kodeksiem šīs direktīvas koordinētajās 

jomās, ciktāl to ļauj valstu tiesību sistēma. 

Šie kodeksi ir tādi, ka tos plaši atzīst 

galvenās ieinteresētās personas attiecīgajās 

dalībvalstīs un apstiprina valsts regulatīvā 

iestāde. Rīcības kodeksos skaidri un 

nepārprotami izklāsta to mērķus un 

pasākumus. Tie nodrošina, ka mērķu 

sasniegšana tiek regulāri, pārredzami un 

neatkarīgi pārraudzīta un izvērtēta. Tie 

nodrošina efektīvu un pārredzamu 

īstenošanu, tostarp, kad attiecīgos 

gadījumos tiek piemērotas atbilstošas, 

efektīvas un samērīgas sankcijas. 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 

kopregulēšana nesasniedz vēlamo 

aizsardzības līmeni, valstu regulatīvajām 

iestādēm vai struktūrām ir faktiskas 

izpildes pilnvaras, tostarp pieņemt 

saistošus rīcības kodeksus un piemērot 

administratīvās sankcijas. 

 

Grozījums Nr.   36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2010/13/ES 

4. pants – 7.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) Pantā iekļauj šādu punktu: 

 7a. Šī direktīva un neviens tās 

īstenošanas akts neskar Direktīvu 

2000/31/EK, un jo īpaši tās 14. un 15. 

pantu. 
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Grozījums Nr.   37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis ar piemērotiem līdzekļiem 

nodrošina, ka audiovizuālo mediju 

pakalpojumos, kurus sniedz to piekritībā 

esoši mediju pakalpojumu sniedzēji, nav 

kūdīšanas uz vardarbību vai naida 

kurināšanas pret personu grupu vai kādu 

locekli šādā grupā, ko raksturo pēc 

dzimuma, rasiskās vai etniskās izcelsmes, 

reliģijas vai ticības, invaliditātes, gadiem 

vai dzimumorientācijas.; 

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 

nodrošina, ka audiovizuālo mediju 

pakalpojumos, kurus nodrošina to 

jurisdikcijā esoši mediju pakalpojumu 

sniedzēji, nav kūdīšanas uz vardarbību vai 

naida kurināšanas (naida runas), kas būtu 

vērsta pret personu vai personu grupu, ko 

raksturo pēc rases, ādas krāsas, etniskās 
vai sociālās piederības, ģenētiskajām 

īpašībām, valodas, reliģiskās piederības 

vai pārliecības, politiskiem vai citiem 

uzskatiem, piederības nacionālai 

minoritātei, īpašuma, dzimšanas, 

invaliditātes, vecuma, dzimuma, dzimuma 

izpausmes, dzimumidentitātes, seksuālās 

orientācijas, uzturēšanās statusa vai 

veselības; 

 

 

Grozījums Nr.   38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

6.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzēji 

skatītājiem sniedz pietiekamu informāciju 

par saturu, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai, garīgajai vai tikumiskajai 

attīstībai. Šim nolūkam audiovizuālo 

mediju pakalpojuma satura raksturošanai 

dalībvalstis var izmantot deskriptoru 

sistēmu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzēji 

skatītājiem sniedz pietiekamu informāciju 

par saturu, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai vai garīgajai attīstībai. Šim 

nolūkam audiovizuālo mediju pakalpojuma 

satura raksturošanai dalībvalstis var 

izmantot deskriptoru sistēmu, kura 

pienācīgi brīdina vecākus, lai tie aizliegtu 
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saviem bērniem skatīties konkrētus 

raidījumus. 

 

Grozījums Nr.   39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Article 7 is deleted; (10) 7. pantu aizstāj ar šādu:  

 „Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 

esošu audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzēju pakalpojumus dara pieejamus 

personām, kam ir redzes un/vai dzirdes 

traucējumi, tostarp nodrošinot subtitrus 

nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, 

tulkojumu zīmju valodā un visas vizuālās 

informācijas audio vēstījumu un audio 

aprakstu. Dalībvalstīm būtu jāprasa 

mediju pakalpojumu sniedzējiem reizi 

gadā sniegt ziņojumu par savu 

pakalpojumu pieejamību. 

 

Grozījums Nr.   40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2010/13/ES 

9. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-a)  9. panta 1. punktā iekļauj šādu 

ga) apakšpunktu: 

 (ga)  audiovizuālos komercpaziņojumus 

par azartspēļu pakalpojumiem ir aizliegts 

konkrēti adresēt nepilngadīgiem, un tajos 

ir jābūt skaidri redzamam paziņojumam 

„mazgadīgiem azartspēles nav atļautas”, 

norādot minimālo vecumu, līdz kuram 

azartspēles ir aizliegtas. 
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Grozījums Nr.   41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis un Komisija mudina izstrādāt 

pašregulēšanas un kopregulēšanas rīcības 

kodeksus, kas attiecas uz raidījumos ar 

plašu bērnu auditoriju iekļautiem vai tiem 

pievienotiem nepiemērotiem 

audiovizuāliem komercpaziņojumiem par 

pārtiku un dzērieniem, kuru sastāvā ir 

uzturvielas, it īpaši tauki, transtaukskābes, 

sāls vai nātrijs un cukuri, un vielas ar 

ietekmi uz uzturu vai fizioloģiju, kuru 

pārmērīgas devas kopējā uzturā nav 

ieteicamas. 

Dalībvalstis un Komisija mudina izstrādāt 

pašregulēšanas un kopregulēšanas rīcības 

kodeksus, kas attiecas uz bērniem 

paredzētos kanālos un audiovizuālos 

raidījumos iekļautiem vai tiem 

pievienotiem nepiemērotiem 

audiovizuāliem komercpaziņojumiem par 

pārtiku un dzērieniem, kuru sastāvā ir 

uzturvielas, it īpaši tauki, transtaukskābes, 

sāls vai nātrijs un cukuri, un vielas ar 

ietekmi uz uzturu vai fizioloģiju, kuru 

pārmērīgas devas kopējā uzturā nav 

ieteicamas. 

 

Grozījums Nr.   42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Produktu izvietošana ir pieņemama 

visos audiovizuālo mediju pakalpojumos, 

izņemot ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumus, patērētāju tiesību aizsardzības 

raidījumus, reliģiskos raidījumus un 

raidījumus ar plašu bērnu auditoriju. 

2. Produktu izvietošana ir pieņemama 

visos audiovizuālo mediju pakalpojumos, 

izņemot ziņu un aktuālo notikumu 

raidījumus, patērētāju tiesību aizsardzības 

raidījumus, reliģiskos raidījumus, kā arī 

bērniem paredzētus kanālus un 

audiovizuālos raidījumus. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 14. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

12. pants  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka to piekritībā esošu 

mediju pakalpojumu sniedzēju piedāvātos 

raidījumus, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai, garīgajai vai tikumiskajai 

attīstībai, dara pieejamus tikai tā, ka tiek 

nodrošināts, ka parastos apstākļos 

nepilngadīgie tos nedzird un neredz. Šādi 

pasākumi var būt, piemēram, pārraides 

laika izvēle, vecuma pārbaudes rīki vai citi 

tehniski pasākumi. Tie ir samērīgi ar 

iespējamo raidījuma kaitējumu. 

Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošu 

mediju pakalpojumu sniedzēju piedāvātos 

raidījumus, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai vai garīgajai attīstībai, dara 

pieejamus tikai tā, ka tiek nodrošināts, ka 

parastos apstākļos nepilngadīgie tos 

nedzird un neredz. Šādi pasākumi var būt, 

piemēram, pārraides laika izvēle, vecuma 

pārbaudes rīki vai citi tehniski pasākumi. 

Tie ir samērīgi ar iespējamo raidījuma 

kaitējumu, un to īstenošana nedrīkst radīt 

papildu personas datu apstrādi, kā arī tie 

neskar Regulas (ES) 2016/679 8. pantu. 

Pašam kaitīgākajam saturam, kā 

neattaisnojamai vardarbībai un 

pornogrāfijai, piemēro visstingrākos 

pasākumus, kā šifrēšanu un efektīvu 

vecāku kontroli. 

Pašam kaitīgākajam saturam, kā 

neattaisnojamai vardarbībai un 

pornogrāfijai, piemēro visstingrākos 

pasākumus, kā šifrēšanu un efektīvu 

vecāku kontroli. 

 Dalībvalstis nodrošina to, ka pasākumi, 

kas tiek veikti, lai aizsargātu 

nepilngadīgos no raidījumiem un satura, 

kuru piedāvā šo dalībvalstu jurisdikcijā 

esoši audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzēji un kurš var kaitēt viņu fiziskajai 

vai garīgajai attīstībai, ir nepieciešami un 

samērīgi un pilnībā atbilst Hartā 

noteiktajām saistībām, jo īpaši tām, kas ir 

noteiktas III nodaļā un 52. pantā. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 

14. un 15. punktu, dalībvalstis nodrošina, 

ka video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēji veic piemērotus 

pasākumus, lai: 

1. Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 

14. un 15. punktu, Komisija un dalībvalstis 

nodrošina, ka video koplietošanas 

platformas pakalpojuma sniedzēji veic 

piemērotus pasākumus, lai: 
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Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES  

28.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pasargātu nepilngadīgos no satura, 

kas var kaitēt viņu fiziskajai, garīgajai vai 

tikumiskajai attīstībai; 

(a) pasargātu visus nepilngadīgos no 

satura, kas var kaitēt viņu fiziskajai vai 

garīgajai attīstībai; 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pasargātu visus pilsoņus no satura, 

kurā ir kūdīšana uz vardarbību vai naida 

kurināšana pret personu grupu vai locekli 

šādā grupā, ko raksturo pēc dzimuma, 

rases, ādas krāsas, reliģijas, kārtas vai 

valstiskās vai etniskās izcelsmes. 

(b) pasargātu visus pilsoņus no satura, 

kurā ir kūdīšana uz vardarbību vai naida 

kurināšana, kas ir vērsta pret personu 

grupu vai locekli šādā grupā, ko raksturo 

pēc rases, ādas krāsas, etniskās vai 

sociālās piederības, ģenētiskajām 

īpašībām, valodas, reliģiskās piederības 
vai pārliecības, politiskajiem vai 

jebkuriem citiem uzskatiem, piederības 

nacionālai minoritātei, īpašuma, 

dzimšanas, invaliditātes, vecuma 

dzimuma, dzimuma izpausmes, 

dzimumidentitātes, seksuālās orientācijas, 

uzturēšanās statusa vai veselības. Šie 

pamatojuma aspekti tiek uzskaitīti, lai vēl 

vairāk precizētu „publikas kūdīšanas uz 

vardarbību vai naida kurināšanas” 

pazīmes, taču tie nav pietiekami, lai tos 

uzskatītu par audiovizuālā satura 

piedāvāšanas ierobežojuma pamatu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ņemti vērā 

visi apstākļi, piemēram, nodoms un tiek 
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ievērota vārda brīvība, jo īpaši mākslas, 

literatūras un žurnālistikas jomā. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēju noteikumos definēt 

un piemērot tādus jēdzienus kā "kūdīšana 

uz vardarbību vai naida kurināšana", kas 

minēti 1. punkta b) apakšpunktā, un 

"saturs, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai, garīgajai vai tikumiskajai 

attīstībai" saskaņā ar attiecīgi 6. un 

12. pantu; 

(a) video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēju noteikumos un 

nosacījumos precizēt un tādu jēdzienu kā 

"kūdīšana uz vardarbību vai naida 

kurināšana” pazīmes, kas minēti 1. punkta 

b) apakšpunktā, un "saturs, kas var kaitēt 

nepilngadīgo fiziskajai vai garīgajai 

attīstībai" saskaņā ar attiecīgi 6. un 

12. pantu un šos jēdzienus piemērot; 

Dalībvalstis nodrošina, ka uz 

noteikumiem un nosacījumiem balstītu 

pasākumu īstenošana ir atļauta vienīgi 

tad, ja valsts procesuālie noteikumi paredz 

iespēju lietotājiem aizstāvēt savas tiesības 

tiesā pēc tam, kad viņiem šie pasākumi 

kļūst zināmi; 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) izveidot un darbināt mehānismus, 

ar ko video koplietošanas platformas 

lietotāji var attiecīgajam video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējam ziņot vai signalizēt par 1. 

punktā minēto saturu, kas glabājas tā 

(b) izveidot un darbināt pārredzamus 

un lietotājiem ērtus mehānismus, ar ko 

video koplietošanas platformas lietotāji var 

attiecīgajam video koplietošanas 

platformas pakalpojuma sniedzējam ziņot 

vai signalizēt par 1. punktā minēto saturu, 



 

PE593.952v03-00 32/42 AD\1116083LV.docx 

LV 

platformā; kas ir mitināts tā platformā; 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) izveidot un darbināt video 

koplietošanas platformu lietotāju vecuma 

pārbaudes sistēmas sakarā ar saturu, kas 

var kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai 

vai tikumiskajai attīstībai; 

(c) izveidot un darbināt efektīvas video 

koplietošanas platformu lietotāju vecuma 

pārbaudes sistēmas sakarā ar saturu, kas 

var kaitēt nepilngadīgo fiziskajai vai 

garīgajai attīstībai. Šādu sistēmu ieviešana 

nedrīkst radīt papildu personas datu 

apstrādi, kā arī tā neskar Regulas (ES) 

2016/679 8. pantu; 

 

 

Grozījums Nr.   50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) izveidot un darbināt sistēmas, kas 

ļauj video koplietošanas platformu 

lietotājiem novērtēt 1. punktā minēto 

saturu; 

(d) izveidot un darbināt viegli 

izmantojamas sistēmas, kas ļauj video 

koplietošanas platformu lietotājiem 

novērtēt 1. punktā minēto saturu; 

 

Grozījums Nr.   51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) sagādāt vecāku kontroles sistēmas (e) sagādāt vecāku kontroles sistēmas, 
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sakarā ar saturu, kas var kaitēt 

nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai vai 

tikumiskajai attīstībai; 

kuras kontrolē galalietotāji, sakarā ar 

saturu, kas var kaitēt nepilngadīgo 

fiziskajai vai garīgajai attīstībai; 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

 28.a pants – 2. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) izveidot un darbināt sistēmas, kurās 

video koplietošanas platformu 

pakalpojumu sniedzēji video koplietošanas 

platformu lietotājiem paskaidro, kas darīts 

sakarā ar b) apakšpunktā minētajām 

ziņām un signāliem. 

(f) izveidot un darbināt sistēmas, kurās 

video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēji video koplietošanas 

platformu lietotājiem paskaidro, kāda ir b) 

apakšpunktā minēto ziņu un signālu 

derība un kas ar tiem ir darīts. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai īstenotu 1. un 2. punktā 

norādītos pasākumus, dalībvalstis veicina 

4. panta 7. punktā paredzēto 

kopregulēšanu. 

3. Lai īstenotu 1. un 2. punktā 

norādītos pasākumus, Komisija veicina 

4. panta 7. punktā paredzēto 

kopregulēšanu, pieņemot pamatnostādnes, 

ar kurām nodrošina to, ka rīcības kodeksi 

atbilst šīs direktīvas normām un pilnībā 

saskan ar Pamattiesību hartā 

izklāstītajām saistībām, jo īpaši ar tās 

52. pantu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis izveido nepieciešamos 

mehānismus, ar kuriem novērtēt video 

koplietošanas platformas pakalpojumu 

sniedzēju veikto 2. un 3. punkta pasākumu 

piemērotību. Šo uzdevumu dalībvalstis 

uztic iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar 30. 

pantu. 

4. Dalībvalstis izveido nepieciešamos 

mehānismus, ar kuriem novērtē video 

koplietošanas platformas pakalpojumu 

sniedzēju veikto, 2. un 3. punktā minēto 

pasākumu likumību, pārredzamību, 

nepieciešamību, efektivitāti un samērību. 

Šo uzdevumu dalībvalstis uztic iestādēm, 

kas norīkotas saskaņā ar 30. pantu. 

Neatkarīgās valstu regulatīvās struktūras 

vai iestādes izstrādā nepieciešamās 

pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka ar 

pieņemtajiem pasākumiem tiek ievērota 

vārda brīvība, ka tie ir izstrādāti, 

pamatojoties uz iepriekšēju tiesas 

izsniegtu atļauju, un ka tajos ir paredzēta 

prasība informēt lietotājus. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzējiem dalībvalstis 

nepiemēro pasākumus, kas ir stingrāki par 

1. un 2. punktā minētajiem. Dalībvalstīm 

nav liegts noteikt stingrākus pasākumus 

attiecībā uz nelikumīgu saturu. Nosakot 

tādus pasākumus, tās ievēro 

piemērojamajos Savienības tiesību aktos, 

piemēram, attiecīgos gadījumos, Direktīvas 

2000/31/EK 14. un 15. pantā vai Direktīvas 

2011/93/ES 25. pantā, izklāstītos 

nosacījumus. 

5. Video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzējiem dalībvalstis 

nepiemēro pasākumus, kas ir stingrāki par 

1. un 2. punktā minētajiem. Dalībvalstīm 

nav liegts noteikt stingrākus pasākumus 

attiecībā uz nelegālu saturu papildus 

atbilstošiem pasākumiem, kurus jau ir 

veikuši video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēji, ja jebkurš 

pasākums, ko veic šīs direktīvas 

piemērošanas nolūkā, lai ierobežotu 

nelegāla satura izplatīšanu tiešsaistē vai 

jebkādu citādu tā piedāvāšanu 

sabiedrībai, atbilst Pamattiesību hartai, 

aprobežojas ar to, kas ir nepieciešams un 

samērīgs, un ir noteikts, pamatojoties uz 

iepriekšēju tiesas atļauju. Nosakot tādus 

pasākumus, tās ievēro piemērojamajos 

Savienības tiesību aktos, piemēram, 
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attiecīgos gadījumos, Direktīvas 

2000/31/EK 14. un 15. pantā vai Direktīvas 

2011/93/ES 25. pantā, izklāstītos 

nosacījumus. Dalībvalstis neprasa video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējiem veikt stingrākus ex-ante 

kontroles pasākumus. 

 

Grozījums Nr.   56 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

28.a pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka lietotāju 

un video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēju strīdu izšķiršanai ir 

pieejami sūdzību un atlīdzības mehānismi, 

kas attiecas uz 1. un 2. punktā norādīto 

piemēroto pasākumu piemērošanu. 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka lietotāju 

un video koplietošanas platformas 

pakalpojuma sniedzēju strīdu izšķiršanai ir 

pieejami efektīvi sūdzību un atlīdzības 

mehānismi, tostarp sacīkstes principa 

tiesvedības process, kas attiecas uz 1. un 

2. punktā norādīto piemēroto pasākumu 

piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.   57 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 20. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

XI nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DALĪBVALSTU 

REGULĒTĀJIESTĀDES; 

DALĪBVALSTU REGULATĪVĀS 

STRUKTŪRAS VAI IESTĀDES  

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts norīko vienu vai 

vairākas neatkarīgas valsts 

regulētājiestādes. Dalībvalstis nodrošina, 

ka tās ir juridiski un funkcionāli 

neatkarīgas no citām publiskām un 

privātām struktūrām. Tas neskar iespēju 

dalībvalstīm veidot regulētājiestādes, kas 

uzrauga dažādas nozares. 

1. Katra dalībvalsts pārredzami 

norīko vienu vai vairākas neatkarīgas valsts 

regulatīvās struktūras vai iestādes. 

Dalībvalstis nodrošina, ka tās ir juridiski un 

funkcionāli neatkarīgas no jebkādas 

valdības vai citām publiskām un privātām 

struktūrām. Tas neskar iespēju dalībvalstīm 

veidot regulatīvās iestādes, kas uzrauga 

dažādas nozares. 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 

regulatīvās struktūras vai iestādes 

vadītāja vai tādas koleģiālas struktūras 

locekļu iecelšanas process, kas pilda šo 

funkciju valsts regulatīvā iestādē, būtu 

pārredzams un ar to tiktu garantēta 

neatkarības pakāpe, kas nepieciešama tās 

funkciju izpildei. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulētājiestādes savas pilnvaras īsteno 

objektīvi un pārredzami un saskaņā ar šās 

direktīvas mērķiem, it īpaši mediju 

plurālismu, kultūras daudzveidību, 

patērētāju aizsardzību, iekšējo tirgu un 

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulatīvās struktūras vai iestādes savas 

pilnvaras īsteno objektīvi un pārredzami un 

saskaņā ar šīs direktīvas mērķiem, it īpaši 

mediju plurālismu, diskriminācijas 

aizliegumu, kultūras daudzveidību, 

patērētāju aizsardzību, iekšējo tirgu un 
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godīgas konkurences veicināšanu. godīgas konkurences veicināšanu. 

 

Grozījums Nr.   61 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulētājiestādēm ir pietiekamas izpildes 

pilnvaras savu funkciju efektīvai 

īstenošanai. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

regulatīvām struktūrām vai iestādēm ir 

pietiekamas izpildes pilnvaras un resursi 

savu funkciju efektīvai īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Valsts regulētājiestādes vadītāju 

vai koleģiālās struktūras, kura valsts 

regulētājiestādē pilda šo funkciju, locekļus 

var atlaist tikai tad, ja viņi vairs neatbilst 

savu pienākumu pildīšanai vajadzīgajiem 

nosacījumiem, kas iepriekš noteikti valsts 

tiesību aktos. Atlaišanas lēmumu publisko 

un pamatojumu dara pieejamu. 

5. Valsts regulatīvās struktūras vai 

iestādes vadītāju vai koleģiālās struktūras, 

kura valsts regulatīvajā struktūrā vai 

iestādē pilda šo funkciju, locekļus var 

atlaist tikai tad, ja viņi vairs neatbilst savu 

pienākumu pildīšanai vajadzīgajiem 

nosacījumiem, kas iepriekš noteikti valsts 

tiesību aktos, un pamatojoties uz 

pamatotu, iepriekšēju paziņojumu. 

Atlaišanas lēmumu publisko un 

pamatojumu dara pieejamu. 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 1. punkts  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo tiek izveidota Eiropas 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupa (ERGA). 

1. Ar šo tiek izveidota Eiropas 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupa (ERGA) kā neatkarīgas 

Komisiju konsultējošas ekspertu grupas 

un valstu regulatīvo struktūru vai iestāžu 

pieredzes un paraugprakses savstarpējas 

apmaiņas forums. 

 

Grozījums Nr.   64 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tā sastāv no valstu neatkarīgām 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulētājiestādēm. Tās pārstāv tādu valsts 

regulētājiestāžu vadītāji vai norīkoti augsta 

līmeņa pārstāvji, kuru galvenais uzdevums 

ir pārraudzīt audiovizuālo mediju 

pakalpojumus, vai — gadījumos, kad valsts 

regulētājiestādes nav — citi noteiktā 

kārtībā izraudzīti pārstāvji. Grupas 

sanāksmēs piedalās Komisijas pārstāvis. 

2. Tā sastāv no valstu neatkarīgām 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatīvām struktūrām vai iestādēm, 

kuras var ietvert tās reģionālās 

neatkarīgās regulatīvās struktūras vai 

iestādes, kas ir pilnībā kompetentas 

darboties audiovizuālo mediju 

pakalpojumu jomā. Tās pārstāv tādu 

valstu regulatīvo struktūru vai iestāžu 
vadītāji vai norīkoti augsta līmeņa 

pārstāvji, kuru galvenais uzdevums ir 

pārraudzīt audiovizuālo mediju 

pakalpojumus, vai — gadījumos, kad 

valstu regulatīvās struktūras vai iestādes 
nav — citi noteiktā kārtībā izraudzīti 

pārstāvji. Grupas sanāksmēs piedalās 

Komisijas pārstāvis. 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) dot padomu un palīdzēt Komisijai 

tās darbā, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu 

audiovizuālo mediju pakalpojumu tiesiskā 

regulējuma konsekventu īstenošanu; 

(a) dot padomu un palīdzēt Komisijai 

tās darbā, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu 

audiovizuālo mediju pakalpojumu tiesiskā 

regulējuma saskanīgu, konsekventu un 

pārredzamu īstenošanu; 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) dot padomu un palīdzēt Komisijai 

ikkatrā jautājumā, kas attiecas uz 

Komisijas kompetencē esošajiem 

audiovizuālo mediju pakalpojumiem. 

Grupa var apspriesties ar tirgus 

dalībniekiem, patērētājiem un 

galalietotājiem, lai savāktu informāciju, 

kas nepieciešama Komisijas konsultēšanai 

konkrētos jautājumos; 

(b) dot padomu un palīdzēt Komisijai 

ikkatrā jautājumā, kas attiecas uz 

Komisijas kompetencē esošajiem 

audiovizuālo mediju pakalpojumiem. 

Grupa var apspriesties ar tirgus 

dalībniekiem, patērētājiem, attiecīgajām 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 

galalietotājiem, lai savāktu informāciju, 

kas nepieciešama Komisijas konsultēšanai 

konkrētos jautājumos; 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) nodrošināt pieredzes un labas 

prakses apmaiņu audiovizuālo mediju 

pakalpojumu tiesiskā regulējuma 

piemērošanas jautājumos; 

(c) izstrādāt pamatnostādnes un 

nodrošināt pieredzes un labas prakses 

apmaiņu audiovizuālo mediju pakalpojumu 

tiesiskā regulējuma piemērošanas 

jautājumos; 
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Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) sadarboties un sniegt saviem 

locekļiem šās direktīvas piemērošanai 

nepieciešamo informāciju, it īpaši sakarā ar 

tās 3. un 4. punktu; 

(d) sadarboties un sniegt saviem 

locekļiem šīs direktīvas piemērošanai 

nepieciešamo informāciju, it īpaši sakarā ar 

tās 3., 4. un 28.a pantu; 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 22. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

30.a pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) pēc Komisijas pieprasījuma sniegt 

atzinumus jautājumos, kas paredzēti 2. 

panta 5.b punktā, 6.a panta 3. punktā un 9. 

panta 2. un 4. punktā, un visos jautājumos, 

kas saistās ar audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem, it īpaši par nepilngadīgo 

aizsardzību un naida kurināšanu."; 

(e) pēc Komisijas pieprasījuma sniegt 

atzinumus jautājumos, kas paredzēti 

2. panta 5.b punktā, 6.a panta 3. punktā, 

9. panta 2. un 4. punktā, 28.a pantā, un 

visos jautājumos, kas saistās ar 

audiovizuālo mediju pakalpojumiem, it 

īpaši par nepilngadīgo aizsardzību un naida 

kurināšanu."; 

 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 23. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

33. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ne vēlāk kā [datums – ne vēlāk kā četrus 

gadus pēc pieņemšanas] un pēc tam vismaz 

reizi trijos gados Komisija Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

Ne vēlāk kā [datums — ne vēlāk kā četrus 

gadus pēc pieņemšanas] un pēc tam vismaz 

reizi trijos gados Komisija Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
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iesniedz ziņojumu par šās direktīvas 

piemērošanu. 

iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas 

piemērošanu, tostarp par īstenoto 

pasākumu ietekmi uz pamattiesībām, kas 

ir nostiprinātas Pamattiesību Hartā un jo 

īpaši par 11. pantā paredzēto vārda un 

informācijas brīvību. 
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